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الثانيةالطبعة

!
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اررولية،)النسحة)53*كاهك!هه5)حلاحول4ء"ه!أالعالميةالمعار!دائرة،الأ:ل:رئيسيينمصدرينسموادهاالموسوعةهذهاستمدتبأ:

الموادتلكلمقيحمع،الدائرةتللثموادمنأصكتيراترحمحيتأم(،899و7991و6991و1591و91!4و3911و2991طبعات

عاليةلمسةالثانيةالطهمحةلهدهطع!والتي،المعرفةمحالاتمحتلرولىعر!لاحتودبهاقاماكتىالإضا!ات،الثانىوإسلاميا،عربياومواءمتها

عمدالضيزبرسلطالىمؤسسةموق!ع!،لضرورةتعبرلاوأ!كارآراءمنالموسوعةتتضمسهمافإدولذا.أطموسوعةالإسلاميةالعربيهالهويةتعمق

وعملرأيصتعبروإنمالوك(")وورلدالعالميةالمعاردصدائرةأووالتوريع(،للن!تمرالموسوعةأعمال)مؤسسةالاشرةالمؤلسسةأو،الخيريةسعودآل

الموسوعةهذهتتطهورأنوالمأمولهـاسلاميا.عربياومواءمتهاوتنقيحهابمراحعتهاقامواأوترحموهاأوالموادكتبواالذيرالمتحصصير،الأساتدةمئات

فيوالت!هيدالطحعتينمقدمتيالظر.الله!اددوالمحدي!والمواءمةالتسقيحاستمراريع،والإسلاميةالعرليهالموادسمريدبإضا!ة،طبعةبعدطمعة

.الأولالمجلدصدر

التويه.وجبأررا،شريفةنويةوأحاديت،كريمةقرآليةآياتالموسوعةهدهتحويفيأل!

ايانيةالطبعة

(ام96)6م!أ914،والتوزيعلنشرالمودموعةأعمالكامؤسة

الن!ترأثناءالوطنيةفهدالملكمكتةفهرسة

الرياض.-2ط.-العالميةالعربيةالموسوعة

سم742.*67.1ص572

)مححوعة(!6!.8-،53-32رد!ك

(3)محلد80699-30ك!-35

الر!يةالموسوعات-أ

3100353/18ديوي

00353/18اعيدل!ار!

)محموعة(80699-32-530ردن

(3)محلد80699-30ك!-35

والتوزيعللنشرالموسوعةأعمالمؤسسةالنالثر:

السعوديةالعرليةالمملكة65311الرياض-72029!ص

(1)8871914:فاكص(1)5491914:تلفون

!هلأك!لأولحأ!ط!ولح*ل!ولأ"ل!!هلأس!3

!اعلأا1ع؟س!4؟لاس!ولحلاص!ا95ء41!*53كا3!لما؟311،ا2،1!عة!أ3شأ؟ول،ز5ول

!.ه.كاممره72029-أ"4!لا،ا65311أك!،،أ04:ولمهول!43أول*أ؟،-4

.اص!+)1(4591941-.*،ع)1(941اة87

6141الأولىالطبعة

9141الثانيةالطبعة

اوالطبعحقوقجميع

الموسوعة،هذهأجزاء

أكاسواء،ومحيلةبأي

إلاعيرها،أوتسجيلا

م()6991هـ

م()9991هـ

منجزءأيبطعمسموحغير.محفوظةالعالمأنحاءجميعفيوالتوزيعلنشر

وأهيئةأيعلىنقلهأووامسترجاعها،المعلوماتلخزننظامأيفىإدخالهأو

وأامشنعساخاكانتأو،ميكانيكيةأوممغنطةشرائطأو،إلكترونيةوسائلنت

الناشر.منكتابيبإذن
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نيةالبريطامريكاأ

منالغربيالنصففىالأرضمنالأكبرالجزءأمرلكا

الشماليةالأمريكتينمنأمريكاتتاثف.الأرضيةالكرة

الأرضمنكتلةأطولأمريكافياليابسةوتعتبر.والجنوبية

وأطول.الأرضيةالكرةسطحعلىوجنوبالثممالأالممتدة

تبلغالجنوبإلىالشمالمناليابسةالأرضلهذهمسافة

كندافيبوثياجزيرةشبهمنوذلككمأ4).00حوالي

اليابسةغربفىنقطةوأقصى.تشيليفيفراواردراسإلى

الغربيالشاطئعلىسيواردجزيرةشبهفيتقعأمريكافي

شمالفهياليابسةشرقيفينقطةأقصىاماألاسكا.من

وشرقوجنوبشمالالجزرمنالكثيروتضم.البرازيلشرق

والجنوبيةالشماليةالأمريكتانوتتصل.اليابسالجزءوغرب

فيه.نقطةأضيقفيبنمابرزخيقعحيثأرضيبجسر

بالطرفمتصلةكانتأمريكاأنالعلماءمعظميعتقد

وخمسينماثمينحواليمنذوأوراسياإفريقيامنالغربي

نأذلك،ماضيةمشةمليونمائتيحواليوحتىسنةمليون

التشكيلاتتلكتشبهالبرازيلفىالبركانيةالتشكيلات

جبالفإننفسهاوبالطريقة.الجنوبيةإفريقيافيالموجودة

بالجبالمرتبطةتكونأنيمكنالشماليةأمريكافيالأبلاش

أسكتلندا.فيالكاليدونية

وجدواالشماليةأمريكاإلىالأوروبيونوصلعندما

فىيعيشونكانواالذينالأمريكيينالهنودهناك

إلىالجزءلهذاالأوروبييناحتلالوأدى.قبليةمجموعات

وبالتالى،الجهاتتلكمنالهنديةالعناصرمنكثيراختفاء

هؤلاءبهايتحدثكانالتياللغاتمنكثيراختفت

التيالهنديةالجماعاتفىجذريتغييروحدثالهنود،

منواختفت،الأوروبيالاحتلالبعدالبقاءاستطاعت

اللغاتثلثحواليالمكسيكشمالالواقعةأمريكامناطق

الأصلية.الأمريكيةالهندية

منالمائةفي05منأكثرفإنذلكإلىوباللإضافة

لاأمريكاشمالفيتستعملكانتالتيالهنديةاللغات

بها.يتحدثونممنشخص0001منأكثرالانيوجد

الهندية،لغتهإحداهمالغتينيتحدثمنهموأصئالكثير

اللإنجليزية.اللغةوالأخرى

اسممنجاءتأمريكاكلمةأنالاعتقادويسود

هذهاستخدأمتموقد.فسبوتشيأميريغوالإيطالىالمكتشف

علىبعدفيماتطيقهاتمثمالجنوبيةلأمريكاأولأالتمسمية

التعبيرهذافإناليومأما.الغربيالأرضيةالكرةنصفمجمل

الأمريكية.المتحدةالولاياتعلىليدلاستخدامهمايتمغالبا

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الأمريكيةالمتحدةالولاياتالوسوأمريكاالجموبيةأمريكا

أميرسغو،دسبوتشىليةالشمامريكاأ

الحعرافيةالكشوفاللاتييةأمريكا

الأ-اءكاسأ!ا!ا!لق31فيالأبأمرول

أمريكاوتضم،اللاتينيةأمريكافيبالأممبانيةالناطقة

وغيانا(،البرأزيل)عداأمريكاوجنوبىبليز(،)عداالوسطى

الدومينيكانوجمهوريةوبورتوريكو،وكوبا،،والمكسيك

الغربية.الهندوبعفجزر

منقبائلأمريكامنالأجزاءهذهفييسكنكان

الميلاديعشرالسادسالقرنبدايةومنذ.الأمريكيينالهنود

البحروجزرالأمريكتيننحوالهجرةفيالأوروبيونأخذ

التناقصفيالهنديةالقبائلأعداداخذتوعندها،الكاريبي

التيأوطانهامنالرحيلإلىاضوتكما،كبيرةبدرجة

كبيرةنسبةفإنوالان.الأوروبيونالمهاجرونعليهاالمشولى

منخليطوالوسطىالجنوبيةأمريكافيالحاليينالسكانمن

الأمريكيين.والهنودالأوربيين

بينيتراوحبماالأصليينالجنوبيةأمريكاسكانعدديقدر

يوجدكما،نسمة000/000.02و000.01؟...

هناكزالتوما.لغةخمسمائةيفوقاللغاتمنكبيرعدد

.الانحتىالسكانيستعملهاالتيالأصليةاللغاتمنكثير

اللاتينية.أمريكا:أيضئاان!

!حالتيالأصاءر!ك!ايقصداب!قيأمرب

روابطلهاكانتوالتيوجنوبيها،أمريكاشماليفي

مثللبريطانياتابعةكانتوبعضهابريطانيامعسياسية

الكيمنوجزرالبريطانيةآيلاندزوفيرجينوبرمودا،أنجويلا،

،وكايكوستيركعم!وجزروالمونتسيراتالفوكلاند،وجزر

أمريكامنجزءاالمستقلةالدولمنكثيركانكما

وباربودا،أنتيجوا،منكلاالدولهذهتشمل.البريطانية

وجرينادا،،ودومينيكا،وكنداوبليز،،دوسوبرباوالبهاما

وسانت،ونيفيسكيتعروسانتوجامايكا،وغايانا،

وتوباجو.وترينيدادوالجرينادينفينسنتسانتولوسيا،

البريطانيةلأمريكاالسياسيةالوحداتأغلبوكانت

)الكومنولث(.البريطانيةالشعوبرابطةفىأعضاء

عامفىالجزرهذهإلىالأسبانيينوصولقبل.السكان

الأمريكيين.الهنودمنقبائلتسكنهاكانتام394

.الأراواكقبيلةالقبائلتلكمنسكنهامنأولأنويعرف

قبيلةهيأخرىهنديةجماعةجاءتأنلبثماولكن

قدومقبلالجزرمنوطردتهمالحربيةالنزعةذاتالكاريبيين

تشارلزالإمبراطورأرسلام555عاموفيإليها.كولمبوس

لاحتلالعسكريةقوةوالنمسااممبانياإمبراطورالخامس

أنهمإماالكاريبيينمعظمكانام695عاموفيالبلاد.

ثم.الأسبانيةالقواتأيديعلىقتلواأنهمأوبالفرارلاذوا

الجزر.علىوأستولواالبريطانيونقدمأنلبثما

أنهاكماالجزر،فيالرئيسيةاللغةهيالإنجليزيةواللغة

الرسمية.البلادلغة



لجنوبيةامريكاأ6

لالبرازيل.حانيرودممبلريواليمينالىالسكرقمعجبلمعغواناباراخليج

الجنوبيةأمريكا

كأمنا!مالم!اراترابعةافيفيأمرب

وأمريكاوإفريقياآسياإلامنهاأكبرهناكوليس.المساحة

عددفىالقاراتبينالخامسةالمرتبةفىوتأتى،الشمالية

أكثرأجةالشماوأمريكاوإفريقياوأوروباآسياوتعد،السكان

مساحةمن%أ2نحوالجنوبيةأمريكاتغطيمنها.سكانا

مجموعمن%6نحوبهاويسكن،الأرضيةبالكرةاليابسة

بالإضافةقطراعشراثنيإلىالقارةوتنقسم.العالمسكان

أخريين.سياسيتينوحدتينإلى

والمناخالسطحأشكالكلالجنوبيةبأمريكايوجد

بحوضالعالمفىمطيرةامستوائيةغابةأكبروتنموتقريبا.

مساحة2خمسينحوالغابةهذهوتغطي،الأمازوننهر

أكثرمنفهي،تشيليشمالىفىأتاكاماصحراءأما.القارة

والبراكينالجليديةالقمموترتفع.العالمفىجفافاالأماكن

الجنوبيةبأمريكاالشامخةالأنديزجبالأمتدادعلىالنشطة

كلفيبالأعشابالمغطاةالمتموجةالأراضىوتمتد.الغربية

أراضيوتشملالبصر.امتدادعلىوفنزويلاالأرجنتينمن

والبحيراتالرائعةالشلالاتالمتنوعةالجنوبيةأمريكا

اكتساحا.الرياحتكتسحهاالتيالصخريةوالجزرالضخمة

الأراضيتشملوفيرةطبيعيةمصادربالقارةويوجد

أغلىمستودعاتوبعضالواسعةوالغاباتأخنيةاالزراعية

منكثيرافإن،ذلكمنالرغموعلىالعالما.فىالمعادن

هذهمنكاملةفائدةتستفدلمالجنوبيةأمريكادول

الطبيعية.الثروات

)تقديرنسمةمليون323نحوالجنوبيةبأمريكايعيح!

.بالمدنالعددهذاأرباعثلاثةنحوويسكنام(.699عام

منتصفمنذالجنوبيةبأمريكاالمدنسكانعددأرتفعوقد

لهجرنتيجةالهائلالنموهذاحدثوقد.العشرينالقرن

سبيلفىوالقرىالمزارعالريفأهلمنالفقراءملايين

.بالمدناقتصاديةفرصعنالبحث

كبيراتفاوئاالجنوبيةبأمريكاالمعيشةمستوىيتفاوت

جدامرتفعفهووالآخر؟القارةأجزاءمنجزءكلبين

الناسيكانجححيثبوليفيا،فيعنهبالبتررلالغنيةبفنزويلا

الجنوبيةأمريكاأقطاربكلتوجد.العيشلقمةأجلمن

وأصحابالأغنياء،الأراضيملاكمنصغيرةطبقة

الأغلبيةلكن.والعسكريينالسياسيينوالقادة،المصانع

العشرين،القرنمختصففمنذفقراء.الناسمنالعظمى



لجنوبيةامريكاأ

بيرو.بشماليالمطيرةوالغابةالأمازوننهر

إلاتزداد.والفقراءالأغنياءبينالاقتصاديةالفجوةأخذت

بأاصيكاالكبرىالمدنفىباطرادتنموالوسطىالطبقةأن

جالو)المهنيينمنالوسطىالطبقةوتتكون.الجنوبية

أقطاروتتباين.ةالمصوالعمالالحكومةوموظفيالأعمال

سادي،الاقتصتقدمهامستوىحيثمنالجنوبيةأمريكا

والمحاصيلالمعادنصادراتعلىمعظمهايعتمدحيث

منكثبساتعستوردلهذا.القوميالدخللتوفيرالزراعية

بتشيلي.أتاكامابصحراءالملحرواسب

الكيميائيةوالموادالالاتتشملالتيالمصنعةالسلع

تنتجفهي،الصناعيالقارةعملاقهيوالبرازيلوالوقود.

،السياراتغياروقطع،والمسياراتالطائراتوتصدر

.الأخرىالمصنعةوالسلع

موجزةحقائق

.2كمأ7لم000.813:المساحة

إلىالشرقومنكم،.4567الجنوبإلىالشمالمنامتداد:أقصى

كم.000.32السواحلطول.كم51/5"الغرب

نسمة.مليون323:ام699لسنةالسكانتقدير:السكان

2.شخصا/كم18:ال!كانيةالكثافة

مستوىفوقم6لم959بالارجنتين،أكونكاحوا:أعلاه:الارتفاع

م04بالأرحنتين،فالديزجزيرةشبه:ارتفاعطأقلهس!إلمحر.

البحر.سطحمستوىدون

المرتفعاتالأنديز،:الرئيسيةالجبليةالسلسلة:الطبيعيةالمعالم

ماديرا،،الأمازون:الرئيسيةالأنهارغايانا.مرتفعات،البرازيلية

لساو،بوروسبيلكومايو،،حوايباراأورينوكو،،حدليماما

سانغوأياكيل،،دارين:الرئيسيةالخلجان.أروحوايفرانسيسكو،

الفوكلاند،جزر:الرئيشةالجزرفنزويلا.،ماتياسسان،خورحيه

الرئيسية:البحيراتفويجو.دلتييراماراجو،حلالاجوس،جزر

أتاكاما،:الكبرىالمحاريتيتيكاكا.بوبو،،ميريمماراكايبو،

كوكوينان.،أنجل:الشلالاتأعلىلتاحونيا.

21الأقطار:عدد
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وهي،اللاتينيةأمريكامنجزءاالجنوبيةأمريكاوتعد

كبرىثقافيةمنطقةمنجزءوهي،الكبرىالحضريةالمنطقة

الغربية.الهندوجزروالمكسيكالوسطىأمريكاتضم

السطح

يأ2،كما/833)0007نحوالجنوبيةأمريكاتغطي

الشمالىالقارة4يقع.بالعالماليابسةمساحة8نحو

علىالقارةهذهالا!شواءخطويعبر.المداريةالمنطقةفي

لها.عرضأقصىمنالشمالإلىكم046مسافة

البحرويقع.تماماالجنوبيةبأمري!صايحيطالماءويكاد

أمريكاالأطلسيالمحيطويحد.الشمالجهةفيالكاريبي

ويفصل.والشرقيةالشرقيةالشماليةالناحيتينمنالجنوبية

المحيطويوأجهأنتاركتيكا.عنالجنوبيةأمريكادريكممر

الجنوبيةأمريكااليابسةوتحد،العربىالقارةساحلالهادئ

يصلالأرضمنالضيقالشريطهذابنما.قناةعندفقط

منالغرلىالشمالىالجزءفيبكولومبيا،الوسطىأمريكا

الجنوبية.أمريكا

الجموبيةبأمريكاالأرضاسط!حيشبه.اببسةالمناطق

ا!ارت!تأكلتاوتتمتع،الشماليةأمريكافيالأرضسطح

فيفسيحةوسهولالغربجهةفيصخريةجبالبسلسلة

وعورةأقلقديمةوجبالعطمنهرينظاميخترقهاالمركز

.الشمالفي

بأالمستقلةالدول

الاسم

الأرحتير

أروحواي

رودلإكواا

حوايرالا

يلرالرا

ليفيالو

ليرو

تشيلى

يمامسور

لاياعا

يلافنزو

مبيالوكو

في-الجنوبيةمريكا

المساحة

ميل2

لأأ..49373

00568/

901؟484

157لأ.48
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ألأأ

الموسوعة(!ىحاصةاءمقالهاحصصتمستقلةوعيرمستقلةدولةكل)س

(المتحدةالأمومصادررسميةأرقامم!استمدأم699تقدير)السكار:

هي:أساسيةيابسةمناطقثلاثالحنوبيةوبأمريكا

المرتفعات3-الوسطىالسهول2-الأنديزجبالأ

الشرقية.

المكسوةالمسننةالقمممنمنطقةتكونالأنديزجبال

الشديدةوالسفوحأعريضةاالعشبيةوالهضاببالجليد

هذهوتمتد.الجليديةبالأنهارالمملوءةوالوديانالانحدار

لدتييراإلىشسمالآفنزويلامن،كم0072نحوالجبال

العالمفىالجبليةاسسلاسلاأطولوهيجنوبا.فويجو

فهيالأطولالسلسلةأماالبحر.سطحمستوىفوقالواقعة

ذلكقاعمنترتفعالتيالاطلسيالمحيطوسطسلسلة

الهملاياجبالإلاالارتفاعفيالأنديزيفوقولا.المحيط

فوقم6و001منأكثرالانديزقمممعظموترتفعبآسيا.

الكرةنصففيجبلأعلىأماالبحر.سطحمستوى

ارتفاعهيبلغالذيبالأرجنتينأكونكاجواجبلفهوالغربى

01بينتتراوحمدةخلالالأنديزتكونتوقد.م959.6

أعماقفىالهائلةللقوىنتيجةخلتسنةمليونأوه

تكوينفيالقوىهذهاستمرتوقد.المعيدةالأرض

بالمنطقة.المتكررةوالزلازلاكبركانيةالالفجارات

الجنوبية،أمريكادولمنلعددكبرىأهميةوللأنديز

التيالثمينةالمعادنمنكبيررصيدعلىتحتويالجباللأن

والزنك.والقصديروالرصاصوالذهبالنحاستشمل

اصسكاد

0892
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..63"

0576،

0577،

0،256

0،314

04362

843(.

041.لأ

624.لأ

35
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الجنوبيةأمريكا

الأنديزبمنحدراتالبنمنالهائلةالمحاصيلتنموكما

والهـضابالعاليةالجبالبوديانالمزارعونويقومالمطرة،

والقفكالبطاطصالتحملالشديدةالمحاصيلبزراعة

مها.ولح!لأصوافهاالماشيةيربونكماوالشاودار،والشعير

تضم،كبيرةمناطقأربعإلىتنقسمالوسطىالسهول

حدرةالمفالطبيعيةالعشبأراضيالمناطقهذهإحدى

فيأورينوكونهربحوضموجودةوهياللانوس،وتسمى

معالعمضجيةالصهولهذهوتوفروفنزويلا.كولومبيامنكل

أما.ةالكبيمالأبقارلمزارعرعويةأرضاالمبعثرةالأشجار

المدارية)الغابةسيلفافهى،الثانيةالوسمطىالسهولمنطقة

والبرازيلبوليفيامنكلفيالأمازوننصبحوضالمطميرة(،

علىوتحتو-بتشاكو،جرانفهي،الثالثةالمنطقةأماوبيرو.

منكلفىوتوجد،الصلبالخشبشجيراتمنكابات

اموليفيا.وجنوبيبارأجوايوغربيالأرجنتينوسطشمالي

نرنسمىالتىالعشبيةالارجنب،أرضهيالرابعةوالمنطقة

الصمغيرةالمزارعازدهارفيالخصبةتربتهاوتساعدالبامبا،

.الكبيرةوالمراعي

منضممملتين:منطقتينمنتتكونالشرقيةالمرتفعات

نهرحو،نح!ويفصل.البرازيلومرتفعاتغايانامرتفعات

المرتة!اتوجبال.المنطقتينهاتينبنالواسعالأمازون

الأنديز.منوأقدمارتفاعاأقلالشرقية

بعلووترتةح.الأمازونشماليفىغايانامرتفعاتتة

سطحمستوىفوقام005و009نحوبنيتراوح

ا)مشبيةوالأراضيالمداريةالفاباتالمنطقةوتغطيالبحر.

لاكاية.ومتخلفةالسكانقليلةغاياناومرتفعات.المكشوفة

إلىنالأمازمنطقةجنوبيالبرازيلمرتفعاتتمتد

ويرتفعتقريئا.القارةربعوتغطي،البرازيلشرقيجنوب

،م0.982بانديرا،دابيكووهو،بالمنطقةجبلأعلى

مرتفعاتمعظموتحتويجانيرو.ريوديشرقيشمال

بينارتفاعهايتراوحمسطحةقبابيةجبالعلىالبرازيل

وتحتويالبحر.سطحمستوىفوقم09و.003

ومراعىالخصبةالمزارععلىالشرقيةالبرازيلمرتفعات

النفيسة.المعادنومصادرالخصيبةالأبقار

الجاريةالجنوبيةأمريكامياهمعظمتنصرفالأنهار.

-ا:هىهذهالأنهاروأنظمة.نهريةأنظمةخمسةعبر

-4وكوكاماجدلينا3-بلاتالاديريو2-الأمازون

فرانسيسكو.لحماوء-أورينوكو

تببنحومساحةنظامهيصرفنهرالأمازون

صرفحوضأكبروهو،الأرضمن2كم)000،00.7

العذبةالأنهارمياهتخمسنحوالامازونيخقل.العالمفي

كم.4376إلىتصللمسافةالنهرهذاويجري.العالمفى

يفوقولا.الأطلسيالمحيطإلىبيروفيالأنديزجبالمن

النيل.نهرسوىالطولفيالأمازوننهر

مجرىأعلىفيالإبحارالمحيطعابرةالسفنوتستطجع

النهريةالمواصلاتكانتبيرو.فىإكويتوسإلىالأمازون

الأمازونمنطقةبينالوحيدةالاتصالحلقةعملياتوفر

القرنمنالستينياتحتىالأخرىالأماكنمنوغيرها

العشرين،القرنمنالستينياتأوائلومنذ.العشرين

تقعالتيالمدنتربطلكيوالمطاراتالبريةالطرقأنشئت

بأمريكاالأخرىالحضريةبالمناطقالنهرامتدادعلى

الجنوبية.

باراناأنهارمنفيهالرينظامشكون6ثا.بالاديريو

مائيةطرقاالنهريالنظامهذاويوفر.واروجوايوباراجواي

والبرازيلوبوليفياالأرجنتينمنلكلاليابسةعبر

المكسوأكونكاجواجبل

بنصصقمةأعلىبالجليد

يرتم،الغربيالكرة

الأنديزبجبالم،956!

وتعدالأرحنتين.في

التيالوعرةالأنديزجبال

غريطولعلىتمتد

أطولالجسوليةأمريكا

العالم!يجمليةسلسلة

سطحمستوىفوق

البحر.
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ريوشيالنهريالنظامهذاويصب.وأروجوايوباراجواي

الساحلعلىقمعشكلعلىخليجوهولابلاتا،دي

التابعةالطاقةمحطةوتقع.الجنوبيةلأمريكاالشرقيالجنولي

وتعد.والبرازيلباراجوايبينبارانانهرعلىإيتايبولسد

أنهاإذالعالمفيالكهرومائيةالمحطاتأكبرمنالمحطةهذه

الكهرباء.منواطكيلومليون221نحوتولد

عبرالشمالصوبيتدفقانوكوكاماجدلينانهرا

نهرفيكوكانهرويصببكولومبيا.الخصيبينالواديين

الكاريبى.البحرفييصبالذيماجدلينا

عابراعريضقوسش!صلصىيتدفقأورينوكونهر

أورينوكوامتدادمنجزءاويكونالأطلسيإلىفنزويلا

أورينوكونهرويجتازوفنزويلا.كولومبيابينالحدود

تمخرفنزويلا.بوسطالمنتجةالزراعيةاللانوسمنطقة

بخاملتحم!أورينوكونهرأعلىالمحيطعابرةالسفن

سيودادباسمالمعروفالنهريفنزويلاميناءفىالحديد

غوايانا.

الجزءعبرح-3؟002أصحويمتدفرانسيسكوساونهر

اخشرقىأ!أصشمااتجاهويتدفقالبرازي!!،منالشرقيالشمالي

الجنوبصوبيعرجث!،شاسعةصحراويةمنطقةعبر

صالحمائيممروهو.الأطلسيافىويصب،الشرقى

وتولد.الأوسطمجراهمنكمأ004امتدادعلىللملاحة

مجرىعلىال!رباءالكهرومائيةالطاقةمحطاتمنعدد

فرانسيسكو.ساو

أراصمروتتكودالأمازونلهرحوضشحالىتقعغايانامرتفعات

فيويسك!.المداريةوالغابات،المتاترةالأشحارمع،م!صتحوفةعمتممية

اصاس.ام!قلماعددالممطقةهذه

منقليلعددالجنوبيةبأمريكايوجد.البحيرات

أكبربفنزويلاماراكايبوبحيرةوتعد.أعبيرةااجحيراتا

قنالويربط2.كما.2513وتغطي.أتحارةافىبحيرة

حقولوتعملفنزويلا.بخليجماراكايبوبحيرةضيققصير

شسواطئها.امتدادوعلىالبحيرةداخلالنفط

صلاحيةالبحيراتأكثربالأنديزتيتيكاكابحيرةتعد

وبيروبوليفيابينالحدودعلىوتقع.العالمفيللملاحة

التيالمدرجاتع!المحاصيللوليفيامرارعويررخالأنديز،جبالأعلىفي

المفيسة.

المعاددمنكمياتالأنديزلجبالوتوحد.الحبالسموحفييقتطعولها
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عادةتنصصلاالتيالمحاصيلوتنمو.م)2813ارتفاععلى

بحيرةمياهلأن؟المنطقةبهذهالارتفاعهذامثلفي

دافئا.الهواءتجعلتيتيكاكا

اك!لالاتمنكثيرالجنوبيةبأمريكايوجد.الشلالات

صصساقطأعلىهوفنزويلابشرقيإنجلفشلال.الرائعة

جرفحافأ،علىمنالماءيهبطحيت؟العالمفيالشلالات

نهرفىيتصرف،كثيفضبابهيئةعلىم979لمسافة

فيثلإلأطولثانيفهوكوكوينانشلالأما.تشورون

نهرىلىويقعفنزويلا.شرقيبجنوبأيضاويقع،العالم

.م061ارتفاعمنينحدرالذيكوكوينان

علىدنمعالتيإيجواكوشسلالاتالناسمنكثيرويعد

اكعلبيعيةالمناظرأبدعمن،واليهـأزيلالأرجنتينبينالحدود

نهرينحد.ر،الشلالاتهذهوعند.الجنوبيةبأمريكا

يصلالشلالارتمنقوسعبرم72لمسافةإيجواكو

كم..23نحواتساعها

أمريكاثلثمنأكثرتغطي.ا!لطيرةا!لداريةالغابات

نهرحوضمعظمالكثيفةالمطرةالغاباتوتحتل.الجنوبية

الشرقيةالشماليةالقارةوسواحلالمطيرالدافئالأمازون

منالعدايدةالغاباتمنتجاتوتأتى.الغربيةوالشمالية

الخضراء.الأمازونمنطقة

امتدادعل!،المطيرةالغاباتمنكبيرةمساحاتأزيلت

هذههـثلوفي.والرعىالزراعةأجلمنالبرازيلساحل

الأشجارأوراقمنخصوبتهاالتربةتستمد،الغابات

تكونالمطرةالغاباتتربةفإن،لذلكونتيجة.المتحللة

التعريةمنالتربةحمايةيجبولهذا.وفقيرةرقيقة

الغابة.إزالةبعدالمحاصيلتدعمحتىبالخصباتومعالجتها

صوبالصحاريمنواسعةمنطقةتمتد.الصحاري

بيروسوا-لامتدادوعلىالإكوادور،سواحلجنوبي

جنوبىفيبتاجونياإلىثمالأنديز،وعبر،وتشيلي

ذلك،إلر،وبالإضافة.الأطلسيالمحيطإلىثمالأرجنتين

بزراعةالمغطاةالجافةالأرضمنكبيرةمساحةفإن

الأنحاءعبرتمتد،القصيرةوالأشجارالشوكيةالشجيرات

الثانويةالغاباتوتنمو.البرازيلشرقيشمالالداخلية

كوا!مبياساحليشمالأقصىامتدادعلىكذلك

وفنزويلإ.

أمريكاساحلعلىيوجدلاوالجزر.الساحلخط

واطلمجان.الطبيعيةالمرافئمنقليلإلاالطويلالجنوبية

أما.الطي!جةالمرافئهذهأحسنجانيروديريوومرفأ

منمب!!ةعلىدأرينخليجفتشمل،الأخرىالخلجان

يدوريوالأمازونومصبي،الكاريبيكولومبياساحل

غوايا.كيل،وخليج،الأطلسيالمحيطعلىلابلاتا

.الهادئالمحيطعلىباللإكوادور

لحيرةأعلىوهىوبيروبوليفيابيرالحدودعلىتقعتيتيكاكابحيرة

م23281إلىالبحيرةهذهارتفاعويصل.العالمفيللملاحةصالحة

علىيمموالذي()القصبالبوصويستعملالبحر.سطحفوق

.الزوارقلعمللتمواطئها

فىالشلالاتمساقطاعلىتعدفنزويلابشرقيالرائعةأنجلشلالات

نهرفيويص!،م979ارتفاعهجرفأعلىمنالماءويهبط.العالم

.تشورون
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الجزرهدهوتقع.الجموبيةبأمريكاجررمحموعةأكروهي،الرياحتكتسحهاالتىالصحريهفويحودلتييرالجزيرةتقعبالأرجنتينأوشويامدينة

تحتحيلي.إلىمنهاالعربىالحرءملكيةتعودبيممافويجو،دلتييرامنالشرقيالجزءالأرجشينوتملكللقارةالجولىالطر!على

الجزرمجموعاتمنعدداالجنوبيةأمريكاتضم

الجزرهذهوتقعفويجو.دلتييرامجموعةأكبرهاالكبرى

الأرجنتينمنكلوتملكها.ماجلانمضيقجنوبي

بالمحيطفرنانديزخوانجزرأيضاتشيليوتملك.وتشيلي

وتقع.تشيليساحلمنكم064نحوتبعدوهيالهاد!ئى،

الجنوبيالأطلسىالمحيطفيلبريطانياالتابعةفوكلاندجزر

تدعى.ماجلانمضيقشرقىكم005نحوبعدعلى

جزروتسميهاالجزرهذهملكيةكذلكالأرجنتين

فوكلاندمنبكلقيمةرعويةأراضيىوهناك.مالفيناس

إلىجلاباجوسجزرملكيةوتعودفويجو.دلوتييرا

منكم079نحوبعدعلىالهادئبالمحيطوتقعالإكوادور

السلاحفالجزرهذهفيوتوجدالقطر.ذلكساحل

وهيماراجو،وتعد.الغريبةالحيواناتمنوكثير،الضخمة

البرازيل،منجزءا،الأمازوننهرمصبعلىجزيرة

جاموستربيةفىالمسطحةالعشبيةالجزيرةهذهوتستغل

الماء.

لمناخا

بينيتراوحالجنوبيةأمريكامناخفىكبيرتفاوتهناك

الغزيرةوالأمطار،تشيلىبشمالىالجافةالصحراءأجواء

تكتسحهالذيالغربيالجنوبيالقارةساحلامتدادعلى

الأمازونبحوضالمطيرةالمداريةالغاباتتتميز.الرياح

الجليديالهواءيحيطبينمابالبخار،المصحوبةبالحرارة

وبصفةبالجليد.المكعسوةالشامخةالأنديزبقممالبارد

ويكون.العامطوالدافئبمناخينعمالقارةمعظمفإن،عامة

فقط.الأنديزبأعاليدائمابارداالمناخ

فهوالجنوبيةأمريكافيحرارةالأشدالطقسأما

درجةتصلحيث؟بالأرجنتينتشاكوحرانفىموجود

،الأمازونمنطقةفيالحرارةدرجاتأما.م543إلىالحرارة

م.538إلىتصلماونادرا،م532وم152بينفتتراوخ

إلىديصمبرآخرمنالإستواء،خطبجنوبيالصيفويمتد

نهايةإلىيونيوأواخرمنالشتاءويستمر،مارساخر

سبتمبر.

عادةالأرجنتينجنوبيأقصىفىالحرارةدرجةتتراوخ

قدلكنهايناير،فيم16ويوليوفيمئويصفربين

.م-33إلىتنخفض

الجنوبية.أمريكاأنحاءمعظمفىبغزارةالمويهطل

فيسم002منأكثرإلىالأمطارمنسوبمتوسطويصل

الفرنسيةغياناأ-:هىمناطقأردغفيوذلكاسشة،

-3الأمازوننهرحوض2-وسوريناموغايانا،،الساحلية

وشمالىكولومبياسواحل4-تشيلىغربيجنوب

ور.ال!كواد

أكثروهيبكولومبيا،كويبدوفىالمطرمنسوبيصل

سم98.علىيزيدماإلى،الجنوبيةبأمريكامطراالأماكن

،الجفافمنلموسمتتعرضفإنها،ذلكومع.السنةفى

بينالشمصأشعةمنطويلةلفترةتتعرضعندماخاصة

الأمطار.هطولفترات

متجهةالهادئالمحيطمنالرطبةالغربيةالرياحتهب

قبلأمطارهيئةعلىرطوبتهاكلمنوتتخلصالقارةنحو

شمرقىمنطقةفإن،لذلكونتيجةالأنديز،جبالتعبرأن

الأمطارمنسوبيصلفمثلا،جدا.جافةتكونالأنديز
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نحو!!ث،الأرجنتينشرقيجنوببتاجونيا،هضابعلى

اسشة.فيفقطسمء2

أكثرمز،فهيالشماليةوتشيلىبيروسواحلأما

الأمطارمنسوبيصلحيث؟الأرضعلىجفافاالأماكن

فى!نمطملم.76،،الشماليتشيليميناءوهيأريكا،فى

تحدثالقارةمنالجزءهذافيالجفافحالاتإن.العام

بعيدفيبرالشمالصوبيسيرالذيالباردبيرولتيارنتيجة

وبماالهواء.برودةيسببالذيهوالتياروهذا.الساحلعن

هطولفإن،كثيرةرطوبةيحمللاالباردالهوأءهذامثلأن

المنطقة.هذهفييقلالأمطار

سبعأأسنتينكلعادة،منتظمةغيرفتراتوفي

الدافئالماءتيارويتدفق،الشماليبيروتياريضعف،سنوات

!سمىالحدثوهذاالعساحل.امتدادعلىالجنوبجهة

شهرنهايةيحدثماوعادة(.بالأسبانية)طفلالنينو

تؤديالجوفيتغيراتالنينويعسبب.عامكلمنديسمبر

وهذهطبيعيا"الجافةالمناطقفيغزيرةأمطارهطولإلى

حيث،الفسيحالأمازودلهربحوضتعمواللطيرةا!لداريةالغابات

النباتاتمختلفوتعيمق.العامطوالورطباحاراالماخيبقى

.المطيرةالأمازونغاباتفىوالحيوانات

بأمريكاالمناخيبدوكيف

أمرحطمناخيتنوع.الجوبية

الأمطاروته!هلكثيرا،الجنوبية

وعلىأرحائها.معظمفيغزيرة

فىأتاكاماصحراءفإن،حالكل

أكترمنتعدتشيليشمالي

وتبينالعالمفيجفافاالأماكن

داخلالمناخوالمفتاحالخريطه

.القارة

وجا!مطيرمداري!

مداريشبه!

صحراوي!

صيماجافمداريشعه!

رطبمداريشله!

رطبمحيطى!

مرتالعات!

ا!أ!ير!البحر
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ينايرفىالحرارةدرجاتمتوسط

فىحارطقسالجموبيةأمريكامعطهميسود

ى!أ!يروالتمهورأحديمايريعتمرياير.شهر

الإستواء.حطحو!الواقعةالماطق

يوليوفىالحرارةدرجاتمول!ط

الماطتدىالعتشاءألتسهرأحديواجويعتمر

ماطة!ألردتقعالإستواء.حصأحمول!الواقعة

الحو!.وأقصىالألديزافيالحوليةأمريكا

السنويالشاقطمتوسط

أمريكامنكبيراحزءاالغزيرةرالأمصاا-:

الأرجنتنليفتقعالجافةالماطقأما.الحولية

شسيرو.وتشيلى

الأسماكبسوقضرراوتلحهتالبحريةالحياةتكدرالتغيرات

المحلى.

والنباليةالحيوانيةالحياة

بأمريكاالحيواناتمنكثيرةأنواعتوجد.الحيوانات

وعلى.المعروفةالثديياتأنواعرلغنحووتشمل،الجنوبية

كماالمتوحشةالحيواناتفيهاتوجدلافإنه،ذلكمنالرغم

بأمريكاالمتوحشةالحيواناتأكبرإنبإفريقيا.الحالهو

لفصيلةيختميولكنهالخنزير،يشبهالذيالتابير،هوالجنوبية

إلىحجمهويصل،الأمازونبمنطقةالتابيريعيش.الحصان

الصغير.الحصانحجما

فيالحيواناتأنواعأكثرالأمازونانهربحوضوتوجد

القوارضأكبرمنوهوالماء،خنزير:وتشمل،القارة

الغاباتأشعجاروتوفر.م2.1إلىطولهويصل،بالعالم

فيويعيش.النسانيسأنواعمنلكثيرالمأوىالمطرة

،العملاتالنملوآكل،المدرعمنها:حيواناتالغابات

أحدوهو،الأناكندةلافعىمأوىوالأمازون.والكسلان

تسعةإلىأحدهاطوليص!!حيثبالعالمالثعابينأكبر

أمتار.

تعيمشالتيالضخمةالمائيةالثديياتمنالبحروحروف

نإ.لهسكناالنومنالبرانيهسمكويتخذ.الأمازونبنو

علىتهجمقدالصغيرةالأسماكهذهمنمجموعة

إلاتبقىولالحمهاوتأكلحجمامنهاأكبرحيوانات

.العظام

منكثيرةمختلفةأنواعالجنوبيةأمريكافيتعيش

والبشروش،الماء،بلشونالطيورهذهوتشملالطور.

،الكبيرةالريةوتعيعق.والطوقانوالببغاء،،الطنانوالطائر

ببامباالوسطىالسهولبمنطقة،كالنعامطيوروهي

بالإكوادورجلاباجوسبجزرويوجد.الأرجنتين

منعديدةأخرىوأنواع،والسحاليالضخمةالسلاحف

العالم.منأخرىمنطقةأيفيتوجدلاالتيالطيور

كثيرةأنواعالجنوبيةأمريكافيتممو.النباتات

فىوجودهاينعدمالنباتاتوهذه.النباتاتمنومختلفة

فيالكبيرةالمطرةالمداريةالغاباتتنمو.أخرىقارةأي

أنواعاالمنطقةهذهوتضمالكبير.الأمازوننهرحوض

منآخرمكانأيفيتوجدلاالتىالنباتاتمنكثيرة

الأركيدمنلهاحصرلاأنواعالمطرةبالغابةوتنمو.العالم

رحاتداتلدرحاا

مئويةلت!هرلها

72لمحوق08!وق

كار

ءصخ-7ء

لى-باز

-ضج!-،ليزوحا

حوشاساارلويث!

رثزبز

ررلأعص-..

!رريحاابولتاكار؟--

رحاتادرحاتلدا

مئوية!هرلهايت

72كوو!08ووفما

01-.ه.-23

كاراكا

!اا

!از

سور!1!12،سصعا-ء-صحانيرو

هـ3خع9دلأ

أأ

ساشباجرأ.أبرجمغ!بر

ولأاا

إ(1!أ

1!-لم8

ارشاسلوشا،ء-،؟

لوصةسعتيمتر

002صأكئر08صأكتر

52منألمحلأم!أقذ

!ير!-/"-كاراكا

ء--ص-!

ء+لإلألضف

لإيرليما-ع3-؟-

لاع؟)لأ79ري!د

لم1عض!-4لم"-حاليرو

\لئفي1،يريم

كئمالتياحو/لم!رز-أه!س

،ة7برسس--لأ

%!

ارلناس!!،-ءلولتا/لأكا
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الأشجار.مننوع005/2منوأكثر(السحلبية)النباتات

ا!صلب،الخشبأشمجارهىالأشسجارهذهومعظم

فييستخدماناللذينالورد،وخشب%لماهوجنيوتشمل

أمريكاألثمجاربعضأخشابإنالفاخر.الاثاثصنع

سطحعل!،تطفولاأنهالدرجةعاليةكثافةذاتالجنوبية

نهرن!2بحوتنموالتيالمفيدةالأشجاروبعضالماء.

أبرازيلاجوزواشجار،المطاطأشجار:تشملالأمازون

فىتست!صلتنئحبوئاالتيالكاكاو،وأشجارالشاهقة

والشوكولاتة.الكاكاوصنع

منأخرىأجزاءفىقيمةكثيرةأشجارتعيع!كما

المجدبةبالأراضيالسيزالنباتينموحيث،الجنوبيةأمريكا

تستغلالتيالأليافمنهوتستخرج.البرازيلشرقيبشمال

المنطقةبهذهالأناناسنباتوينموالتواين.خيطعملفى

النارجيل)نخيلالكرنوبيالنخيلينموكماأيضا.

والتلميع.التشحيمشموعمنهتستخرجالذي(،البرازيلي

وأوراق.المداريةشبهالغاباتفىالكوكاشجيراتوتنمو

تستخدمالتيوالخدراتالكوكايينمصدرالأشجارهذه

علاجفييستخدمدواءوهو،الكينينويؤخذ.الطبفي

33!محورالصخ!!ديكلأ!حسحصس!م!

الميالوك!!ه

--حصالد!م-سسسصص!أالطمااممالصالطانر11ا!،إس!ود؟!!اييرانيه----*-------لأسئذوا

الاسواء*لأ-.يارصاال!حيواد

اض!ةالقاالبحر!البشرو!!
!ح!،البعحال!االطو!!صخء)صعددعؤ؟دكبير!ا

المرية

لمدر!ا

لاصلةا

الالوطىالعاصرة

إ-

د!اليغورنمرأءل!ا

العملاقاللملآكلل!

ك!اهـلمنجلالخردالمخطط!الحلوفلم

اليري

ص-صصس---س---سء--!-ص-س-!--------!يمدارالحدى
الالكولة

يا!ارصءالأدضحالسددةحية

تبينالخريطةهذه.الجنوبيةأمريكاحيوانات

والزواحفىشالطيورللتديياتكثيرةألواعا

كبيراعدداإلى.الجوبيةبأمريكاتعيمقالتي

الأنهارفييعيمقالأنواعمنورائعا

المطيرةالمداريةوالعاباتوالمستنقعات

.الأمماروندإقليمالخضراء

الشجريالشيهم

!

عكيب

!؟

المستنقعاتنرال4

ائبكةأ

!لم

الرية---؟د

الغوناق

)لكا!(البطر! ?
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وبيرو.ثوادوربال!توجدانتيالكيناشجرةمنالملاريا،

مننوعوهو،العالمفياطبلزامنتجأكبروالإكوادور

العفص!حمفه!ويستحرججدا.الوزنخفيفالخشب

الحبرعملوالجلوددلغفيئستعملالذي،الكيميائي

الأرجنتينبايوجدالذيأسكبراشراشجرمن،والأصباغ

بارانامنيأتيأ!ذياالناعماالصنوبرويستخدم.وباراجواي

أجماء.واالتشييدصنامحةفيبالبرازيل

الأمري!صاتجاريةقيمةداتعديدةنباتاتجلبتوقد

تشم!ألمفيدةاأصباتاتاوهذه.أحرىقاراتمنالجنوبية

وفي.الجنوبيةأمريكاصادراتأهمامنوهما،وال!تالموز

الشجرةجلبت،الميلاديعشرأضاسعاالقرنأواسط

منالأوكالبتوسشجرةوهي،الضخمةالخضراءالأمشرالية

منكثيرفيشائعةوأصبحت.الجنوبيةأمري!صاإلىأستراليا

الوقود.خشبمصادرصمهماومصدراالقارةأنحاء

الاقتصاد

الخامالموادمنهائلة!صمياتالجنوبيةبأمري!صاتوجد

الأرضمنوالمسعةمساحاتر،الصناعةشيتستخدماكتي

ذلك،منالرغموعلى.للفاقةضخمةومصادر،الخصبة

رر-!أاللالمحش!ير،!.؟أر-
-3"-،كيب

!6كأ--!لما

6ئححؤ!حلاحبماص!ح!!-عر يخ

!4لهث!حاقا!اا--آلأ1!3الأالل!ح!ن!

ا-سكأ-كاالور

السر--ا"-رو

فبعةلحبلسماال!رار!الكا،كا+صص31؟ا?،---صص7ح1ا!ءس

حوءالشجر!

لسرلمجيحرشيىلج!!م!لألا
.*!الرهرصداتالرحلة

الكرلولأ

الدط!الكللاة01الهلدجرر.؟أ3!"ا!-الحيررآ
س--ء-6لأ+حم!المطالمالميلهوت

"*عال!لرا()الكاسالمحا(
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لماهوححيئا-"ممصكا!ص

،ع3،ايعيلوديلبححاضورص!هـ3-لأؤو!-3+،
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!،؟اشلكبرايجواررجملأرزا-!!س-ص!

11/سلأ-ص(--كاس-لم!سح!عص!حورت.لجنوبيةاأمريكانباتات

لم+\3ص!ى؟المباتاتولعفروالمتسجيراتالأشحارا

فيأ-الالدوو+برص!ارلالا!.الخريطةهذهع!الحموبيةلأمري!صاا،حرى1

لأ!ال!ثرير!خفى!بيراتاياالأرصيةالماطقوتتباين

تج:رصسشيحةو.الماححيتم!الجموليةأمريكا

!!!/!ستموعاالجموليةمريكالحالساتاتتموعتلهدا،

؟!و1-!كا-.التجاريةقيمتهلهممهاوكتيركبيرا.
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منفةطيسيراجزءاإلايطورلمالقارةهذهأقطارأكثرفإن

الوأفرة.الطبيعيةموارده

جنتينالأ)جدا:المتطورالاقتصادذاتالبلدانومن

هذهلد؟!يوجدحيثوفنزويلا،وأروجوايوالبرازيل

نتاجية1الإالأساليبتستخدمناجحةإنتاجيةمصانعالدول

أمريكادولمنكثيراقتصادويعد.الحديثةوالالات

عددعل!!كثيرأتعتمدوهيناميا.اقتصاداالأخرىالجنوبية

اصدرالهاتوفرلكى،والمعدنيةالزراعيةالمنتجاتمنقليل

السلع0الوقودمنكبيرةكمياتتستوردكما،للدخل

الإ-شمالىالوطنىالنابخفإنكذلك،والطعامالصناعية

الإنتاجوإجمالي.منخفضبالقارةالناميةالدوللهذه

اجهاإتيتمالتيالسلوالخدماتكلقيمةهوالقومى

.الواحدةالسنةفيبالدولة

الجنوبيةأمريكادولمعظمفيالمعيشةمستوىينخفض

اللومي،النابخإجمالىمنالفرددخلبمتوسطقيعي!إذا

الإ-جمالىالوطنىالنابخإجماليهوالفرددخلومتوسط

منالتمانينباتمنتصففى.السكانعددعلىمقسوما

الوطنيالنابخمنالفرددخلمتوسطكان،العشرينالقرن

نحوبك!إذ؟القارةفيالأعلىاهوبفنزويلاالإجمالي

مناثهـوةهذهمعظمأتت.أمريكىدولار0032

الفرددضلمتوسطوكان.القيمةالنفطةفنزويلاصادرات

منأقلالقارةأقطارمعظمفيالإجماليالوطنىالناتجمن

منعديد!يالواسعةالسهولفيمهماقتصاديلشاطالأبقاررعي

الأبقارديرع!(الأبقاررعاةالصورةهدهوتوضح.الجنوبيةأمريكاأقطار

لفنزويلا.المراعيلأحد
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قطرأفقروهيبوليفيا،فيأما.أمريكيدولار2).00

أمريكي.دولارء..منأقلكانفقد،بالقارة

الجنوبيةبأمريكاال!رضأخماسأربعةتستغل.الزراعة

الزراعةبينالأنماطهذهوتتراوح.الزراعةأنماطبعضفي

ويستغل.اليدويةبالالاتالتقليديةوالزراعةالحديثةالآلية

فيالباقىيستغلبينما،الزراعةفيالأرضث!ثنحو

الرعي.

العالم.فيالمزارعأكبرالجنوبيةأمريكافييوجد

بعفمنأكبرمزارعمثلاوالبرازيلبالأرجنتينفتوجد

الجنوبيةبأمريكاأعبيرةاالمزارعوتستعمل.بأسرهاالدول

ماآخرمنوتستفيد،والالاتالحديثةالزراعيةالأساليب

الكيميائيةوالموادالبذورفيالتحسيناتمنإليهتوصل

ولحومكالموزقيمةصادراتالمزارعتلكوتنتج،الزراعية

.والصوفوالسكرالصوياوفولوالحبوبوالبنالأبقار

)الشركاء(المحماعمصونيسمونالذينالمزارعونويقوم

العمالويقوم،للأرضإيجارامحصولهممنجزءبدفع

المزارعهذهفىالأعمالبأكثرالبسيطةالدخولأصحاب

.الكبيرة

علىكثيراالجنوبيةأمريكادولمنعدديعتمد

مشاكليسببمماوهذاللتصدير.واحدمحصول

فيألمحاصيلهذهأسعارتهبطعندماعديدةاقتصادية

نأيستطعونأنهمالمزارعينبعضوجد.العالميةالأسواق

تصئمعظمالتيالببرازيل،باوأ!،ساو!ىالسياراتمصانعأحد

القارةعملاقالرازيلوتعد.الجنوليةبأمريكاوالحاوياتالسيارات

الصناعي.
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الكوكاأو)المارجوانا(الهنديالقنببزراعةأكثريكسبوا

وتعتقد.الممنوعةالخدراتفيالعالميةالتجارةليمولوا

تفوقالمشروعةغيرالخدراتصادرأتقيمةأنالسلطات

بوأجفيامنكلفيالأحرىاالصادراتمننطرتها

وبيرو.وكولومبيا

الأقطاراهيوتشيليوالبرازيلالأرجنت!ت.التصنيع

السلعتنتجفكلها.الحنوبيةبأمريكاالمتقدمةالصناعية

القارةعملاقوهي،البرازيلوتعدللتصدير.المصنعة

مصانعهاوتنتج.الصناعيةأس!اأحاادولطلائعمن،الصناعى

وأجهزةوالحوا!ميبوالحاوياتالسياراتأنواعكلغالبا

أكبرمنأيضاوتعد،الخفيفةالطائراتومعظمالتلفاز

دوأ!بمعظمالتصنيعينحصرر.أصمالعافيالأسلحةمنتجى

كالمشرشباتالا!متهلاكيةالسلعفيالأخرىأمريكا

.والمنسوجاتالأحذيةوا،المصنعوالطعاموالأثاث

بأمري!صاالصناعيالتطورأعاقتكثيرةعواملهناك

حكمتااللتان،والبرتغالأسبانياتشجعلمإذ؟الجنوبية

عشرالسادسالقرنأوائلمنذالجنوبيةأمريكاأقطارمعظم

الصناعى،التقدمالميلاديينالتاسععشرالقرنوحتى

بمصانعهمالاستخدامهاالقارةمنالخامالموادأخذوفضلتا

بلديهما.في

الصناعيةالسيعمعظمتستوردالجنوبيةأمريكاظلت

الثانيةأمحالميةاالحربنهايةحتىتحتاجها،التي

منالعديدأقامت،الحربوبعدأم(.أ-459)939

الحاماتتستخدما!المصاحالجنوليةأمريكاحكومات

محلحلتا!المنتجاتعلىوحصلتالمتاحةالمحلية

والالاتالسيارات:السلعهذهوتشمل.المستوردةالسلع

تعيه!التىالمشاكلوتتمث!!.الخياطةوآلاتوالثلاجات

الديونفيالحاضرالوقتفيالجنوبيةبأمريكاالتصنيعتطور

استثمارهايم!شالتيالأرصدةتوفروعدم،الكبيرةالقومية

أغني!ت.واوالمديري!المهرةالعمالفيوالنقصالصناعةفي

التيالمناطقبعضفيكبيرةبسرعةتطورالتصنيعوقد

المهني.والتدريبالتعليمالحكوماتفيهادعمت

منكبيرةكمياتالجنوبيةأمريكافيتوجد.التعدين

والنفطوالرصاصالحديدوخاموالذهبالنحاس

مناشصيدوهذا.قيمةأخرىومعادنوالزنكوالقصدير

وتشيليفالبرازيلبممتوازنةغيربصورةيتوزعالمعادن

لكن.هائلةمعدنيةبثرواتتحتفظمثلا،وفنزويلا،

وتوفر.المفيدةالمعادنمنقليللديهماوأروجوايباراجواي

إليهيحتاجالذيالدخلمنكبيراجزءاالمعادنصادرات

المناجم،أعمالأما.الجنوبيةأمريكاأقطارمنالعديد

إلىإلاتحتاجلافهيولهذاجداالمتطهورةالالاتفتستخدم

.السكانمنقليلعددتوظيف

فيويوجد،النفطإنتاجشيأغارةافنزويلاتتصدر

قيمةنفطحقولوبيرووالإكوادوروكوأ!مبياالبراريل

البرازيلأنكما.الغنيةأ!صديرامناج!ابوليفياوفي.كذأسك

وتنتجالحديد.خاممنضخمارصيداتستخرجانيلاوفنزر

البرازيلمنكلوتتبوأالمنجنيز.منهائلةكمياتالبرازيل

وهو،البوكسيتإنتاجفىالأولىالم!صانةوسوريناموغيانا

البرازيلوتتصدر.ألالومنيومصناعةفييستخدمالذيالخام

الصوديومنتراتحقولوأسديها،النحاسمناجمفيالعالم

صناعةفيتستخدموهيالعال!ا،فيغيرهايوجدلااتي

الرصاصإلىبالإضافة،المحاسبيرووتستخرج.الأسمدة

مناجممعظموبهابالزمرد،العالمكولومبياوتمول.والزنك

الجنوبية.لأمري!صاأغيمةاالحجريالفحم

مناطقفيالجنوبيةبأمريكاأضعديناعملياتمعفمأ--

لنتراتتشيليمستودعاتأتاكاماصحراءوتضما.نائية

الأنديزبأعالىالمناجموتنتج.النحاسم!و!ضيراالصوديوم

أوائلوفي.والزنكوالرصاصالنحاسمنكثيرا

معدنيةترممباتاكتشفت،العشرينالقرنمنالثمانينيات

كمياتالموادهذهوتشمل.الأمازوننهربحوضضخمة

الحديد.وخامالذهبمنهائلة

منتجاتصناعةتعد.الأسماكوصيدالغابات

وإحدى،الجنوبيةبأمريكاصناعةأكبرالبرازي!فيالغالات

الصلبةالأخشابتقطع.العالميةالصناعاتكبريات

،الأمازونن!بحوضوالماهوجنيأ!رداكحشبالمدارية

تستخرج.أخرىمنتجاترالأثاتاعم!!فيوتستخدم

صناعةفيلتستخدمالمطهاطالأشجاراللبنيةالعصارة

الجوزمنالدولةحاجةالبرازيلأشجاروتوفر.المطاط

يستخدم.والشموعوالزيوتوالأدويةوالتمورالهندوجوز

أحدوهو،البرازيلجنوبيفيلاراناصنوبرالبناءعمال

الخرسانةتحملالتيالقوالبلعمل،اللينةالقارةأخشاب

إلىالأخشابمعظمتحول.وتتصلبتقوىحتىالرخوة

الحديد.خاملتعدينأوللوقودحطب

بعفمناطقفيبيئيةمشاكلالغاباتإزالةممببتلقد

الأمطارمياهتجرفالأشجار،إزالةفبعد،الجنوبيةأمريكا

وهذأ.التربةدأخلفيتغوصأنمنبدلآالأرضسطح

بعضفيالماءمواردوانخفاض،للتربةسريعةتعريةيسبب

بعضفإن،المشاكلهذهمثلتواجهولكي.المناطق

.الغاباتتعميرإعادةتدعمالحكومات

فيالجنوبيةبأمريكاالأسماكصناعاتأهمتوجد

سوأحلمنمبعدةعلىالبارد،بيروتيارإنوبيرو.تشيلي

العوالقتسمىالتيالدقيقةبالأحياح!غني،الدولهذه

أساطيلوتقوم.الأسماكعليهاوتعيش(أجلانكتون)االمائية

منهائلةكمياتبصيدوبيروتشيليمنكلفيالصيد
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بأمريحاالأسماكوصيدالزراعة

الخريطةهذهتبين.الجنوبية

الاستخداماتالختلفةلرموزها

الجنوبية.لأمريكاللأرضالرئيسية

المنتحاتأيضاالخريطهةوتوضح

أهمتبدو.الرئيسيةالزراعية

الكبير،بالبنطوالماشيةالمحاصيل

مناطقكذلكالخريطةوتوضح

وأنواعالرئيسيةالسمكصيد

صيدها.يتمالتيالسمك

تجاربةرراعة!

الاكتفائيةالرراعة!

ومواشح!و!!

رعويةأراضبى!

رئيسيةض!الاتأراصي!

عامةمشجةعدرأراص!

أسماكصيد!

ا!اريىالجر

صعظم5وتصنع.الأخرىوالأسماكالأنشوفةسمك

ويعد.السمكجريشأوالسمكزيتشكلفيالأسماك

فىيس!ونالذينالناسلبعضأيضامهماالأسماكصيد

المياهأسما!وتوفر.الأمازونامتدادعلىنائيةداخليةأراض

.القومهؤلاءغذاءفيالبروتينالعذبة

نصفنحوالخدماتقطاعيستخدم.الخدماتقطاع

امعاملينمنكثيرويعمل.الجنوبيةأمريكافيالعاملةالقوى

الح!وميةوالوكالاتالمصارففيالخدماتبقطاع

بمياديناخرونيعملكماوالمتاجر.والفنادقوالمستشفيات

المهنببحفر!أووالاتصالاتكالمواصلاتأنحرى

والاتصصالاتالإعلاناتوتعد.والقانونكالتدريس

نوبية.الجيبأمريكاالمتطورةالخدماتقطاعاتمناللاسلكية

بأمريكاالخدماتقطاعاتمستخدميمعظميعمل

مهارةاتتطلبالتيالبسيطالعائدذاتالأعمالفيالجنوبية

النظافةوعمالالمنازلخدمهمالعمالوهؤلاء.قليلة

فيالخا!مةعمالمنكبيرعددويبقى.المتجولونوالباعة

مناسبا.عملايجدونلاأنهمأي،جزئيةبطالةحالة

وأالسياراتينظفونالذينالأشخاصذلكويشمل

السنكبارأيضاذلكويشمل،الاخرينلدىيعملون

منعليهيحصلونالذيدخلهملزيادةيعملونالذين

القليلة.تقاعدهممعاشات

فيكبيرادوراالعالميةالتجارةتؤدي.العالميةالتجارة

الرئيسيةالصسادراتوتشمل.الجنوبيةأمريكااقتصاد

والحبوبوالبنوالكاكاوكالموزوالغاباتالزراعةمنتجات

الصوياوفولالمركزالبرتقالوعصيرواللحوموالجلود

المعدنيةالصادراتوتتضمن.والصوفوالخشبوالسكر

الحديدوخاموالذهبوالنحاسالبوكسيتالمهمة

والزنك.والقصديروالنفطوالنتراتوالمنجنيزوالرصاص

السلعمنكبيرةكمياتالجنوبيةأمريكاصدرتوقد

القرنمنتصفمنذوالأحذيةالملابستتضمنالتيالمصنعة

وقطعنيجيرياإلىالسياراتالبرازيلوتبيع.العشرين

وتشمل.المتحدةللولاياتالصغيرةوالطائراتالسيارات
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يدعمالحديدخامتعدين

وتتجفنزويلا.اقتصاد

المحتحاتكذلكفزشيلا

عروتح!لالممطة

منالقومىدحلها!عضمأ

قطرأيمنأكثرالتعدين

الحمولية.بأمريكاآحر

بأمريكاوالتصنيعالتعدين

الحريصةدلدهتو!ع!!.الجنوبية

لأهـهـي!!ااشئيسيةالعادلىموارد

ومعاطقاض!عتتاومراكرالحمولية

الإلتاحس.

كحيرهمعدليةرسولاتالمصدير:.

أحرىمعدليةرسولات:الرصاص.

تصليعمراكر-

هـ-!اخيما(-ررض

طليعىعار

حجري.ثحمنف!.-أ!صهـنفطى!كأ-سكع!حرو

؟"تغطلدلخد4خأسةما+زر

لىلفط8ص-مع.ملخير!،

8لبدلبقفأخام+جدقزد،38؟!--.بلأبمف!يل!؟!"لوكسمث!عولا

لحمحجريستا8جوفيلأ+--لأ،

حىثرلم*س!أث!لوكسيت.

ص،!لاوله!+د.فيب!اغو!!*عصا

لالطؤ.ى-=.لالط-لمخ!-

لمص!!*-ص-ص/.دهصالحديد.خاممد-

!وسقات.!.ده!--..ط

رصا-2زنكلأ،فصة!--.قصدلرمرو.للورات

8نحاس،رضا!أكروميت.

!---ط.لمط

يدنماخا.1.4زل!ضافضمةزإنمد.،!ضمديير،.ليكل5ماس!ء--

زنأ،ئخانحاس.نالطللجسبملأ-+،ماس.-مروللورات

*لي!ات!؟.محاكلاالمحديدةمنجنيز-.ماس"طيعيعار

4نحاشلمحصبدير.برموش،فال!ةالحدددخامةدهث-3-

لوملمولببابكاولا+لقط3*ل!مدجنبر713

3-8الحدلدخا-عجقي-ار،-!"!*،لعط

ض-اس،كام-لم؟لأ.لوكسب

حسص!ه!د،نحا!ميه.،أرصاصث-لصز!

لأ9-ححري.ثحم

حديدخام.آكا

.تنجسمن!3أ.ب!ر،هـشضفى!،+5ححرلمححمكا!كا

لمقجولحلأ!في-.ص.،-حف-

خمبهشمن:كو؟طدبعىعار

ححريفحم!لعط

أد.الحديدحام

كأائهاثاأكجخثأ!ذ

ائحنهس،طبيعيغحار

.هـ..برؤلالط

ححري-،،ثحم

-3ء7لمط
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أمريكافيالمواعملات

بسببصعبةالجنوبية

كانتوقد.الوعرةالتضاريس

تقدمالقدممندالسفن

للمستوطاتخدماتها

تحملاليوموهي.الساحلية

فيموضحهوكماالصادرات

طريقويربط.اليمنىالصورة

)دانالأمريكتينعبرالسمر

فىموصحهو(،كماأمريكان

عواصمبلىاليسرىالصورة

أمريكاأقطارسكثير

الجنوبية.

؟-ء

في!عدءكش

!*"تردررير

؟ير9ء-!7!

والموادالكيميائيةالموادالرئيسيةالجنوبيةأمريكاواردأت

.المواصلاتواجهزةوالالاتوالوقودالغذائية

ىلاقاتالغربيةوأوروباالشماليةأمريكالدولكان

الدولوتشتريبعيد.زمنمنذالجنوبيةأمريكامعتجارية

أمريكامنتجاتكذلكالأوسطبالشرقللبترولالمنتجة

دولصنلعديدمهماتجارياشريكااليابانتعدكما.الجنوبية

الزراعيةوالمنتجاتالخامالموادتشتريفهيبمالجنوبيةأمريكا

لشركائها.المتطورةوالتقنيةالامشثماررصيدبالمقابلوتوفر

معبعض!االجنوبيةأمريكاأقطاربينالتجارةكميةلكن

أقطارمدعللعديدالمتطورةالتقنيةالبرازيلوتوفر.قليلةبعض

.اللأخرىالجنوبيةأمريكا

حلات2المواودممائلأهمالسفنكانت.المواصلات

المطيرةوالغابات،بالقارةالوعرةالجبالإن.الجنوبيةبأمريكا

صعبة.البريةالمواصلاتتجعلالوعرةوالصحاري،الكثيفة

وأالىاحلتمكللىوالقرىايدنمعظمفإنلهذأ،ونتيجة

ومنذ.البحريةبالملاحةتحظىالتيالمناطقوهي،بجواره

والخطوطالحديثةالطرقعبرت،العشرينالقرنمنتصف!

الةصاربأممن.وجوابرااجنوبيةأمريكاالتجاريةالجوية

النائية،المناطقمحظمفيللمواصلاتوسيلةأهمبقيت

الوعر(والساحلالداخليةالأنهارمجاريعلىتقعكالتي

تحملالسفقفإنذلك،إلىبالإضافة.تشيليبجنوبى

الجنوبية.أمريكاصادراتمعظم

السكةخطوطمنقليلإلاالجنوبيةبأمريكاينشألم

أسككامعداتفمعظم.أم03!عامنحومنذالحديدية

هذهبع!!فيفقيرةوالخدمة،ومتهالكةقديمةالحديدية

.الخطوط

مليون.23حواليالجنوبيةبأمريكاالوقامتداديبلغ

ويربط.للمشاةعبدقدفقطمنها%أ.نحولكنكم،

شبكاتبين(أمريكان)بانالأمريكتينعبرالسفرطريق

وتملك.الجنوبيةأمريكاأقطارجميعفىالوطنيةالطرق

الحكومةشيدتوقد.بالقارةطرقشبكةأكبرالبرازيل

شرقيبشمالالأمازونمنطقةتربطالتيالطرقالبرازيلية

وسطها.وجنويالبرازيل

أمريكافىبسرعةالتجاريةالجويةالملاحةتطورتوقد

تطورتحيث،العشرينالقرنمنتصفمنذ،الجنوبية

كلالجويةالخدماتوتربطكبيرا.تطوراالطهويلةالرحلات

فيويوجد.الصغرىالمدنمنوكثيراالكبرىالمدن

خدماتهاتقدمجويوخطمطار005.1نحوالبرازيل

.الصغيرةللمدنحتى

الكبرىالجنوبيةأمريكامدنفيالمرورحركةوتختنق

.الطرقاتتسدالاليةوالدراجاتوالحافلاتاسمياراتلأن

أيريسبوينصفيالأرضتحتقطارنظامويعمل

جانيروديريووفىبفنزويلا،كاراكاسوفيبالأرجنتين

بتشيلي.سانتياجووفي،بالبرازيلباولووساو

فيالناسيعتمد،الفقيرةالريفيةالمناطقوفي

وحيواناتالحميرفتحملبمالحيواناتعلىالمواصلات

العرباتجرفيوالخيولالثيرانوتستعمل،الأثقالاللاما

حراثةفيأيضاوتستعمل،معبدةليستطرقعلى

.الحقول

أمريكاسكانمن85%نحويستطيع.الاتصالات

القراءةوأكثرسنةأهبينأعمارهمتتراوحالذينالجنوبية

تتفاوتوالكتابةالقرأءةيستطعونالذينونسبة.والكتابة
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بالأرجنتين،ذلكمنوأعلى%،9و.بوليفيافي%63بين

الكتبأكثروتصدر.وأروجواي،وتشيلي،البرازيلوجنوبي

كليفوقبشكلوالبرازيلبالارجنتينوالصحفوالمجلات

أمريكامدنمعظموفي.مجتمعةالجنوبيةأمريكاأقطار

يوميةصحيفةفإن،الأقلوعلى.محليةصحفالجنوبية

قطر.كلعاصمةفيأوالمدنكبرىفيتصدرواحدة

يستطيعونلاالجنوبيةأمريكاسكانمنكثيراولأن

هيالمعلوماتمصادرأهمأصبحتفقد،والكتابةالقراءة

جهازتقريباالعائلاتأكثروتملكوالتلفاز.المذياعأجهزة

من8%0منأكثرفإن،الكبرىالمدنبعضوفى.مذياع

تلفاز.جهازيستأجرونأويملكونالعائلات

الجنوبية.أمري!صامدنبينواكبرقالهاتفخدماتتربط

المجتمعاتإلىتصللمالهاتفخدماتفإنذلك،يملكن

النائية.

أحياناالجنوبيةأمريكادولمنعددفىالحكوماتوتلجأ

علىالحكوماتبعضوتهيمنوالتعبير.الفكرحريةمنللحد

أخلفاز،واالإذاعةومحطاتوالمجلاتالصحفأعمال

منالمذاعةالمعلوماتالحكومةتجيزأنيشترطوبعضها

والمطوعات.والتلفاز،الإذاعةمحطات

الدراسةمعينات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السياسيةوالوحداتالدول

السيامميةوالوحداتالحوبيهأمريكالدولالخاصةالمقالاتانظر

المقالة.هده!يالمضم!بالحدولالواردةالأحرى

الكبرىالمدن

رودسلفارسيىبوحوتا

كاراكاسحاليروديريوأليحريبورتو،

ليماجولتياساأيريسبويس!

يوشفيدموولوباوساهوريرولتيبيلو

لجزرا

فيرلانديزحوادفويجودلتييرا

ماراحوحرر،الجلاباجوس

حواكونكاأ

جبال،يرلدلأا

كسيباكوتو

صحراء،ماكاتاأ

بالباا

جونياتا

بقارلأا

حمتب،لبلراا

الجبال

إلميستي

سالادودلأوهور

والصحاريالس!ل

تشاكوحراد

اللانوس

المنتجات

البن

البوكسيت

وراتشميممور

التححستن

لمولادوايدالحد

الماتيهالصوفالشاميةالدرة

المطاطالمضةأطيوراذرو

المحجنيريرلقصدالده!ا

الموزلقط!الرصاصا

لنحاساوكالكاالزمردا

أضمطاةشجر،ش!ل!حراالزدكا

لس!ا

والشلالاتوالبحيراتالأنهار

شلالات،كوكويناننهر،لالارانو،الأروحواي

لو،يرادمانص،سليورلهر،ودزلأماا

بحيرةيبو،كامرالحيرة،كاتيتي!طتلاشلا،نجلآ

إلأللاتادىريولوأوريوكو،

لهرلرالسيسكو،ساولهر،حوايلارا

صلةذاتأخرىمقالات

هورنكي!اللاتيميةأمريكا

مضيق،ماجلادلأميةا

الأمريكيونالهسودالمطيرةالاستوائيةالعاسات

الموضوعصرعنا

السطح-ا

المطيرةالمداريةالعاباتهـ-أجابسةاالماطقأ

الصحاري-ولأ!ارا-!

والجزرالساحلخطراصحيراتا-!

أصسلالاتا-د

المناخ-2

والنباتيةالحيوايةالحياة-3

لات-الحيواأ

تاتالباب

لاقتصادا-4

الخدماتقطاعهـالزراعةأ

العالميةالتحارة-والتصسيع!

صلاتالموا-زينالتعد-ج

الاتصالات-حالأسماكوصيد-العاباتد

أسئلة

يأم!أكمرالمباتاتمنأنواعاتصمالحموبيةبأمريكاالماطقأي

العالما؟فىآحرمكان

الحوية؟لأمريكاالموحودةالتلاثالياسحةالمناطقما-

تتهميلي؟وشمالىليروسواحلعلىالأمطارلزوليقللمادا-

كىونظيرهالحموبيةأمريكاشيالأرصس!بينالشبهأوحهما

الشمالية؟أمريكا

الجنويه.بأمريكاالتصنيعت!هورتعوقالتىالمشاكلبعضادكر-

اقتصاديةأهميةذاتالأنديزجمالحعلتالتيالأمحبا!ادكر-

الجوبية.أمريكالأدطاركرى

فيحفالاالأماكنألتحدستعدالجنويةبأمريكاالصحاريأي

توحد؟قطرأيوفي؟العالم

نسبةوكمالجنولية؟أمريكافىيعيمتحونالدي!السكانعددكم-

ممهم؟المدنفييعيمتمودالدين
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منقيمةموارد)أنجلوأمريكا(الإنجليزيةولأمريكافيمسا-حةالقاراتأكبرقالثةالشماليةأمريكا

منذلكوغيرالطبيعيوالغازوالنفطالحجريالفحمإلىشمالأ،الشماليالمتجمدالمحيطمنوتمتد،العالم

زراعيةوأراض،كثيفةغاباتالمنطقةوبهذه.الجوفيةالمواردقارتيمر،كلالمساحةفيوتفههـقهاجنوبا.الجنوبيةأمريكا

العالمبضائعثلثحواليالإنجليزيةأمريكاوتنتج.شاسعةامريكافإن،السكانعددحيثمنأماوإفريقيا.اسيا

منطقةأيتصدرهماتفوفأطعمةتصدرأنهاكما،المصنعةمناقلسكانهاإنإذ،الرابعةالمرتبةفىتأتىالشمالية

أمريكاأقطارلبعضأنإلىالإلثمارةوتجدر.العالمفيأخرى.وإفريقياوأوروباآسياسكان

الزراعيةأراضيهاأنكما،ضئيلةطبيعيةمواردالوسطىوجرينلاند،كندا،منكلأالشماليةأمريكاتضم

المساحة.قليلةوجزرالوسطىوأمريكا،والمكسيك،المتحدةوالولايات

أمريكافيالأوجهمنكثيرفىكبيرتباينوهناكيسمىماالمتحدةوالولاياتكنداوتشكل.الكاريبيالبحر

أرجاءفيالمناخاختلاففإن،المثالسبيلوعلى.الشماليةمعظملأن(،الإنجليزيةأمريكا)أيأنجلوأمريكاأحيانا

.القاراتبقيةفيالمناخفياختلافأييفوق،القارةهذهالإ.نجليزيةاللغةتغلبتوقدإنجلترا.منقدمواإليهاالمهاجرين

فيكبيرااختلافاتختلفبالجليدالمغطاةالشماليةوالسهولعلىويطاق.الإنجليزيةأمريكافىاللغاتمنغيرهاعلى

المشمسة.الكاريبيةالسواحلمناطقعنالحرارةدرجةامريكاأحياناالكارسيوجزرالوسطىوأمريكاالمكسيك

أراضإلىرائعةجبالقممفمن،الطبيعيةالمناظروتتغير.ا-لمنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكابينتقعلأنها،المتوسطة

تلاصقحتىتمتدالخضراء،الحشائشتغطهاشاسعةمنبهـهاعلىالأسبانيةأطغةأتتغلبالمنطقةهذهوفي

عبرتمتدالحمراءالأخشابذاتالغاباتوترى.الأفقعلىالمقوسطؤ،أمريكافيالسائدةاللغةوهي،اللغات

تعالتيالظامئةالرمالتواجهوهي،الهادئالمحيطساحلمن!شيرفيالمتغلبةاللغةهيالإنجليزيةاللغةأنمنالرغم

جزرأكبرالشماليةوبأمريكا.الغربيةالجنوبيةالصحاريفي.الكاريبيالبحرجزر
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مياهذاتبحيرةأكبربهاأنكماجرينلاند،وهيالعمالما،

سوبيريور.بحيرةوهيألاعذبة

السكان

أ!نود،اهمالأقدموناأجةالشماأمريكاسكانكان

إلىهاجرواوقداالأمرلدي!ت،اسماأحياناعليهمويطلة!

بعضويرى.سنة2....منأكثرمنذآسيامنالقارة

000704قبلأجةأسشمااأمري!صاإلىوصلواقدألهمالعلماء

أرضاكانالذيديرنجمضيقعبرواوأنهم،الاقلعلىمعنة

أ!مخمةاللحيواناتردتهممصإأثناءوذلك،آنذاكيابسة

فيالأمرآخرفيالهنودا!شقرتمايصطادونها.كانواالتي

ذاكاستقرارهماأنولوفيها،م!صانكلفيوانتشروا،القارة

الإسسكيموحدودأما.القارةوسطفيكثافةأكثركان

منالشماليةالمناطقإلىآ!ميام!هاجروافإنهمأج!ت،الحا

السن!ت.منآلافعدةقب!الشماليةأمريكا

فيها،الأستقرار:اأمري!صاإلىالنزوحفيالأوروبيونبدأ

أفنالدايةراهيا،ديعشرالخامسالقرنأواخرمنذ

عبرمنأولآالأساناالم!ضشفودوكانعشر.السادس

نألبثماثما.الوسطىأمريكاإلىالأطلسيألمحيط

عاممائةبعدوالفرنسيينالبريطانيينمنجماعاتهاجرت

موجزةحقائق

اشئيية(صرالأر)القصوىاداتلمساا20كم00072242:اللساحة

للعر!اكعتعرقر!!.كم0027:اطحمو!اصتحمالم!ا

اطحو!أ!اصتححاام!-الحرر(دلكفي)مماكما6)004

أحساح!.اأ!راص!.0018للعر!الشرقم!ك!،)0098

حم.003لأ...حوالي

.2!ماسمة91.اصسكاسةاال!ضافة.دس!ة000،000854:السكان

سطعلوقم4916ألاسكافيماكيسلى:قحةأعلى:المرتفعات
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الولاياتفيالسكانعددمن%أ2السودويشكل
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السيا!هيةالحالة

هولندا.صجزءالاعتبارهاذاتيحكم

داتى.حكموسعضهااجريطاليةااشعايةتحت

داتي.حكماوبعصهااكريطانيةالرعايةتحت

الأمري!صة.الولاياترالطهةضمن

دنماركية.مقاطعة

هولمدا.منجزءالاعتبارهاذاتيح!صم

البريطالية.الرعايةتحت

لمجة.الريصاأالرعايةتحت

للأحان!.الفرنسىالم!ترعايةتحت

للأحانب.ا!ردسياالم!ترعايةتحت
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.المتحدةالأموم!الأمرئ!صيةالمتحدة،لولاياترسميةحكوميةمصادرم!أرشامعلىميةهي
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الشماليةأمريكا03

أمر!كاشتيصيخأتي.الشماليةأمريكاسكانفيهايعي!قالىالأماكن

هيوالسكاد،لعدديتعله!!ي!االأحر!اغاراتابع!الرالعالمتممالية

اقيالماطهتالحريطةهدهتوص!!روإضيقيا.روباوأوآسيالعدتأتي

.ال!صىالمددموقعو،احثحماليةاأمريكامحكالىفيهاسسكر

سكانمعظهمونجد.الوسص!إأمريكاأجزاءوبعضالو!عصي!

)المولدين(،الميستيزومنالوسطىوأمريكاالمكسيك

المولد،انظر:والهنود.أجيضاأسلافمنخليطوهؤلاء

الشخص.

نسمة136).00حواليالشماليةأمريكافييوجد

كندا،وشماليألاسكا،فييعيعتمونوهمال!!عكيمو،من

وجرينلاند.

اللغاتالشماليةأمريكان!م!طايتحدث.اللغات

فإنعامةدصفة.والفرنسيةوالأ!مبانيةالإنجليزية:أجةالتا

المستوطني!للغاتاحتفظتقدالمحتلفةالقارةأقاليما

جمئأنحاءفىسائدةالإنجليزيةفاللغة،الأوائلالأوروبيديئ

الس!ظنأنعيرثندا.أنحاءمعظماوفيالمتحدةالود!يات

بهمايتحدتكما،والإنجليزيةالفرنسيةيتحدثونكوصبكفي

الم!صسي!ص!!كلفإنكذا!ككسدا.منأحرىمناطقفي

الحاريبيالعحروجزرالوسطىأمريكاسكانومعظماتقرسا

والفرنسيةالإنجليزيةاللعات!!!،الأسبانيةااللغةيتحدثون

الهنودمنكثيرومازال.المناطقبعضفيتستعملوالهوأضدية

المعلوماتمنولمزيد.الوطنيةأخاتهميستخدمونوالإسكيمو

مقالةكلفيالسكانفقرةانظر،أجةالشماأمريكاسكانعن

.القارةهذهدوأ!مقالاتمن

السطح

وأ2،كم42)000.227أ!يةأ!شمااأمريكامساحةتمبئ

الكرةفياليابسةمساحةسدسلالتقريبيعادلما

كلبهاويحيطتقريباالمثلثالقارةشكلويشبه.الأرضية

والمحيط،الهادئوالمحيط،الشمافيالمتجمدالمحيطمن

بطولالشماليالشماليةأمري!!اضلعويمتد.الأطلسي

لالاسكاالتابعةألوشيانحزرمنوذلكتقريباكم،0098

الناحيةمنأمانيوفاوندلاند.المسماةال!صديةالمقاطعةحتى

عرضهافيتبلغاتساعامنطقةأق!فإنللظرةالجنوبية

إلىالشمالمنمسافةأقصىتبلغرلنما.فيتقريبأكم05

منالامتدادوهوكم،0068ص!يقربماالحنو!

بنما.إلىجريلالد

أقاليمثمانيةإلىالشماليةأمري!ظتنقسما.الأقاليم

علىالمطلةوالسهولالجبليةأسسلاسلا-أ:حيرئيسية

وسلاسلوالأحواضالغربيةالهضاب2-،الهادئالمحيط

الداخلية،السهول-4،الروكيجبال3-،الجبال

الأراضي7،الأبلا!قمرتفعات6،الكنديأ!درعا-5

والأراضيالوسطىأمريكا8-،الساحليةالمنخفضة

ريبية.الكا

.الهادئالمحيطعلىالمطلةوالسهولالجبللهالسلاسل

الجبالمنمتوازيتينسلسلتينمنالسلاس!هدهتت!ضد

ألاسكامنالجبالوتمتد.ا!ديانامنسلسلةبينهماتفصل

بينتقعالتيالخصبةالوديانوتش!!!.المحسيكإلى

السلاسلوتشمل.منتجةرراعيةمراكزالجبالسلاس!!

أوريجونوجبالواشعنطن،فيأوليمبياجبالالخارجية

الداخليةالجبالسلسلةفيتوجد.الساحليةوكاليفورنيا

أعلىوهوماكينليجبلالقممتلكومن،القممأعلى

فيويقع،م6)491ارتفاعهويبلغ،الشماليةأمريكاجبال

جباللمملسلةعلىالداخليةالجبالوتشتم!ألاسكا.

ومنطقةالبركانيةالقمممنكثيرتوجدحيثالكسكيد،

المناطقمنبكثيراحتفظوقدكاليفورنيا.فيصعييرانيفادا

إقليمية.أوولائيةأووطنيةمتنزهاتالحميلةالوعرة

بينتقعالجبالوسلاسلوالأحواضالغربيةالهضاب

هذافيويقع.الروكيوجبالأ!ادئاالمحيطسلاسل

وكنداألاسكافييوكوننهرحوضالجا!الإقليم

كولورادووهضبة،الداخليةالبريطانيةكولومبياوهضبة

المكسيك.وهضبةنيفادافيالواقعالكبيروالحوض

كم!لك!الأشحاصالصحمةالحصريهالمراكر

".صأكئرلسمهملالير8م!أكر.

،.-02سمهملال!ى04-8

2-02يي!لسمه6ماأ!لم!54

2صأكل

لم/أا-طا/دلأ/*لأء-ع،13!7/!!!حد

يمنلآء(أير،4عأي،-سإىلأء

لأ"1--ح!لىدئج*،ء!رزيم؟%يمم؟لأ+،!6-ص:ث6-كاصص

كههـلا6ير!!حء--6!لإ-حا:!!

لأ

-*!قي?1كىحمص،\ذحمالأ!ماوتحخر*ثلأ6*بخز-؟-،آثلإحلاحلالأ

يتأ.-ل!!!--خحمسلر-----

!(!!ح!ح!حلأ!؟-ث!!!1:؟/

حأ!يما+-حلأأثرء

.1؟صأل!

حيم!لبرظدسءلم؟

ء.ير-مسا-+--فيفي
بو--جربوسطر

سارا"نيويورمدينة

السيسو،غو.!للاد

-ذيواكممطى

الحلوسلوسدسار!3

ا-!-ح!*"!الاسك!!-لما-

ء-ر-!اثلاءممما.،لا--حأ!+كا!،!7)وء7-!كا

-!!--؟شيرلهماعدا-+،

الاحاراإ:ا--صء"صكأ!محك!مكههي-ص-سص

!كيحأع/ءءص؟1!

صللإت!خ!!،



والفضةوالرصاصوالذهبالنحاسمنكثيرويستخرج

الىظقة.هذهمنالشماليةأمريكاتنتجهالذيوالزنك

أ!ظيم.االأخدودالمنطقةهذهفيالخلابةالمناظربينومن

فهوالغربمبالكرةنصففيانخفاضاالمناطقأكثرأما

دونم86يبلإنخفاضهإذكاليفورنيافيالموتوادي

س!إلبحر.مستوى

*خماليفيجبالسلسلةأكبرتشكل.الروكيجبال

نيومك!ميكو،إلىألاسكامنالسلسلةهذهوتمتدأمريكا.

ممييراحت!،المكسيكفىوتتوغلالجنوبنحوأيضاتمتدثم

رأتالمنصطالكثيفةالغاباتوتغطي.أورينتالمادري

سباتبالتممليئةفإنهاالجنوبيةالروكيجبالأما،الشمالية

منظر4الشاهفالروكيجبالقمموتجعل.الغنيةالمعدنية

جذابةسياحيةترفيهيةمنطقةوتشكلخلابا،المنطقة

المعالم.

كنداأواس!لىأنحاءمعظمتغطي.الداخللهالسهول

وا،حروف.المتحدةالولاياتمنالوسطىالغربيةوالمنطقة

اتخفضةالمسطحةالمنطقةهذهمنالشرقيالجزءهذاأن

مقدمةوفيإنتاجا.الزراعيةالشماليةأمريكامناطقأكثرهو

الجزءأ!صاالخنزير.ولحمالشاميةالذرةالزراعيةالمنتجاتهذه

الناستزوا:فإنهاالكبرىالسهولوهوجفافاالأكثرالغربي

متلالجرداءالمناطق

فيالموتوادي

حزءاتغطيكاليفورنيا

غربيجوبمىكبيرا

المتحدةالولايات

المكسيك.وشمالي

13ليةلشمااأمريكا

الشواطئوتجتذ!.الكاريبيالبحرفىتحتشرأرولاومسهااللداريةالجزر

السائحير.م!كبيرةأعداداالرملية

مصادروكلوأبقارقمحمنالقارةإليهتحتاجمابأكثر

الطبيعي.والغازالنفطمثلالضروريةالطاقة

التيالقديمةالصخورمنشاسعةمنطقة.الكنديالدرع

العظمىالسهولشرقيالواقعةكنداأراضيمعظمتغطي

!
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الناسمنقليلعددويعيش.العظمىالبحيراتوشمالى

غيرالبرد.وشدةالأرضخصوبةقلةبسببالمنطقةهذهفى

سطحتحتتقعالتىالغنيةالمعادنمنالكثيرهناكأن

الجنوبيةالمنطقةفيالخضرةالدائمةالغاباتوتنتشر.الأرض

الإقليم.هذامن

ألاباما.إلىنيوفاوندلاندمنتمتدالأبلاش.مرتفعات

وعلىمنخفضةمستديرةجبالعلىالإقليمهذاويحتوي

الفحمحقولأكثرأحدالمنطقةهذهوفي.ووديانهضاب

هضبةفيالحقلذلكويقع،العالمفيإنتاجاالحجري

الخشبغاباتوتنمو.المنطقةوسطفيالواقعةأليغني

والجنوبية.الشماليةالقطاعاتفىالصلب

بامتدادالمنخفضاتهذهتمتدالساحللة.المنخفضات

مديمةمنابتداءالمكسيكوحليجالأطلسىألمحيطساحل

اشتربةوتجعل.الم!صسيكيةيوكاتانجزيرةشبهإلىنيويورك

زراعيةممطقةالأراضيهذهالمنطقةهذهمعظمفيالغنية

.جيدة

منالمنطقةهذهتتكون.والكاريبيالوسطىأمريكا

منالحنوبيالطرففىالواقعةالأرضمنالضيقالجسر

وتشكل.الكاريبىالبحرفىالواقعةوالجزرالشماليةأمريكا

المحيطساحلطولعلىجبليةسلسلةالبراكينمنسلسلة

البحرجزرمعظمتكونتوقد.الوسصأمريكافيالهادئ

تكونتفقدالأخرىالبقيةأما.ثائرةبراكينمنالكاريبي

.الجيريالححرترسباتمنوغيرهالمرجانمن

عربفياختيأصشماليةاأمريكاأنهارتصبالأنهار.

كاليفورنياخليجفيأوالهادئالمحيطفيالروكىجبال

جبالشرقفىأما.الهادئللمحيطذراعايمثلالذي

وأالشماليالمتجمدالمحيطفىتصبالأنهارفإن،الروكي

المكسيك.خليجأوالاطلسيالمحيطأو،هدسونخليج

المياهتفصلالتيالعاليةالروكيجبالسلسلةوتسمى

.القاريالفاعلأوالعظيمالماءمقسم

نهريمثلالأنهارتصبالروكيجبالغربوفي

متخللةالهادئالمحيطفيوكولومبياوفريزر،،يوكون

كولورادونهرويخترق.اسساحليةالجبالسلسلةفيفجوات

كاليفورنيا.خليجنحواندفاعهأثناءالعطمالأخدود

مجموعةمنجزءايشكلالذيماكينزينهرويجري

المحيطإلىالكبرىسليفبحيرةمنكنداأنهارأطول

الكبيرةالكنديةالأنهارمنكثيرتصب.الشماليالمتجمد

الأبلاشجبالشرقيوفي.هدسونخليجفيوالصغيرة

نهرمثلالهادئالمحيطفيالقصيرةالانهارمنعدديصب

.وهدسونكونيتيكت

فهيوأطولهاالقارةفيأنهارمجموعةأكبرأما

المجموعةوهذهوأوهايو،والمسيسيبىميسورينهرمجموعة

طولهايبامجموعةوهي.الم!صسيكخليجفيتصب

الولاياتمياهكلمعهاوتجرفكم)0067حوالى

كذلك.الأبلاشوجبالاشوكيجبالبينتقريباالمتحدة

بينالحدودمعظميكونالديجرانديريوأنهارفإن

الخليج.فىالاخرهويصبوالمكسيكالمتحدةالولايات

ذاتالبحيراتأكبرسوبيريوربحيرةتعد.البحيرات

الخم!رالبحيراتإحدىوهي،العالمفيالعذبالماء

المائيةالمواصلاتطرقمنهاماجزءاتشكلالتيالعظمى

العظمىالبحيراتهذهمنأربعوتقع.الشماليةأمريكافي

البحيراتوهذه،المتحدةوالولاياتكندابنالحدودعلى

البحيرةأماوأونتاريو.،وإيري،وهورنسوبيريور،هى

داخلبأكملهاتقعفإنهاميتشيجانبحيرةوهيالخامسة

البحيراتمنسلسلةوتمتد.المتحدةأ!لاياتاأرأضى

إلىالعظمىالبحيراتمنالغربىأ!الشمانحوأممبيرةا

بحيرةوهناككندأ.بحيراتأكبروهىبيرجريتبحيرة

عجائبإحدىوهييوتافيالمالحةالكبرىليكسولت

المحيط.ملوحةتفوقملوحتهاأنكماالشماليةأمريكا

هىالشماليةأمريكاشلالاتأشهر.الشلالات

بينالحدودعلىأصشلالاتاهذهوتقعنياجارا،شلالات

إيريبحيرةمنكلاوتتوسط،المتحدةوالولاياتكندا

هماشلالينمننياجاراشلالاتوتتكونأونتاريو.وبحيرة

الأمريكية.والشلالاتشو()هورسالحصانحدوةشلال

أنهغيرفقط،م51الحصانةحدرشلالارتفاعويبلغ

الشمالية.أمريكافيآخرشلالأيمنأكثرمياهفيهتندفع

الأكبر،الارتفاعذاتالأخرىالشلالاتمنعددوهساك

سلسلةخلالمنتندفعوهيم،003عنارتفاعهايزيدإذ

الواقعةنيفاداسييراشلالاتأعلىأنكماالكسكيد،جبال

أروعمنهييوسيميتيشملالاتوهيالشماليةأمريكافي

الوطني.يوسيميتىمتنزهفيإليهاالناستجذبالتيالمناظر

.م973يوسيميتىشلالاتارتفاعويبلغ

فيالشماليةأمريكاصحاريتممعظم.الصحاري

وشماليالمتحدةالولاياتمنالغربيةالجنوبيةالمنطقة

إيداهومنتمتدشاسعةجافةمنطقةوهناك.المكسيك

المنطقةوهذه.المكعسيكداخلإلىوأوريجونالجنوبية

،الموتووادي،موهابيوصحراءالكبير،الحوضتغطى

باسسمتعرفايضاأخرىمنطقةوهناك.سونورانوصحراء

عبرنيومكسيكوجنوبمنوتمتد،شيواهواهصحراء

المكسيك.إلىالغربيةتكساس

طولهفىالشماليةأمريكاساحليزيدوالجزر.الساحل

فيأخذناوإذا.العالمفيأخرىقارةأيةساحلعن

يبلغساحلهاطولفإنالكثيرةالقارةهذهجزرالاعتبار

كم.000،003حوألي
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ال!يادئألمحيطمماحلطولعلىالجبالوتمتد

الا!راضيتخترقالخلجانمنكثيراأنكما،والأطلسي

علىالسواصلنحوبالتدريجالسهولوتنحدر.الصخرية

منطقةوعلى،الكاريبيوالبحرالمكسيكخليجمشارف

تلكوفيء.نيويوركمدينةجنوبيالواقعةالأطلسيالمحيط

.وعورةوأقلاستواءأكثرالساحلىالخطيصبحالمنطقة

آمريكاسواحلمنبعدعلىتقعجزرعدةوهناك

فىشقعالتىجرينلاندجزيرةالجزرهذهبينومن،الشمالية

أمريكامنجزءجرينلاندأنومع.الأطلسىالمحيطشسمالي

منلعة2مقاوتعتبر،الدنماركبوساطةتحكماأنهاإلاالشمالية

فهناك،الجزيرةهذهإلىوبالإضافة.الأخرىمقاطعاتها

المحيطفيتقعالتيالجزرمنوغيرهانيوفاوندلاندجزيرة

المحيطفىأما.الكنديالساحلمنبعدعلىالأطلسي

منم!ربةعلىتقعالتيالجزرصتعدداهناكفإن،الهادئ

من-ترباتنتشرالتيألوشيانوجزرفانكوفربينهاومنكندأ،

البحرفي،الواقعةالجزروتسمى.ألاسكاجزيرةشبهأطراف

منع*الجزرهذهوتضم.الغربيةالهندبجزرالكاريبي

كوباأص،.الصغرىوالأنتيل،الكبرىوالأنتيلالبهاماجزر

البحرجزأأكبرالواقعفيفإنهاالكبرىالأنتيلجزرإحدى

الكاريبي.

لمناخا

بكافةتتمت!(التيالوحيدةالقارةهيالشماليةأمريكا

إلىجافمنالطقسهذاويتفاوت،الختلفةالمناخأنواع

المناطقفيالحالهوكماجداحارإلىمتجمدبارد

يغطيالجليدفإنجرينلاندجزيرةفيأما.الاممتوائية

درجةترتفعلاحيثالداخليةالمناطقفيالأرضسطح

التندراإقليموفيالصمفر.درجةمنأعلىمطلقاالحرارة

السهلذلكفي،الحرارةدرجةفإن،الشماليةبأمريكا

عنأحب،ناترتفعأشجار،فيهتوجدلاالذيالشاسمع

وفيصيف،.كلقصيرةلفترةفقطولكنالتجمددرجة

تهطلاالحريشتدالمنخفضةالنائيةالجنوبيةالمناطق

باستمرار.الأمطار

فياليسديشتدالشماليةأمريكاأرجاءمعظموفي

منمعفرلمستوىمعأصيفافيدافئاويصبحالشتاء

طويلوصيفامعتدلششاءالمناطقبعضويسود.الرطوبة

قارسلشتا:؟الأخرىالجهاتبعفرتخضعبينماحار،

فيسجاتحرارةدرجةأعلىوكانتقصير.وصيف

واديفي!وذلكم755هيالإطالأقعلىالشماليةأمريكا

م66للحرارةدرجةأدنىوبلغت،ام319عامالموت

!منةجرينلاذ!فينورثايسفيوذلكالصفرتحت

.أم549

الحيوانحياة

المناخبتنوعتتنوعكثيرةحيواناتأمريكافيتنتشر

وثورالكاريبوحيوانفهناك.منطقةكلفيوالنباتات

والفقمة،،الجليديوالبوم،القطبيةوالدببة،المسك

المناطقفيتعيشكلهاوهذه،الذئبيوالحيوان،والحيتان

الزاهيةوالطيوروالنسانيساليغور،نمرأما.الباردةالشمالية

وتعيعق.الامشوائيةالوسطىأمريكافيتعيشفإنها،الألوان

وتنتشر.الروكىجبالمنحدراتفيوترعىوالماعزالأغنام

السحاليمنمختلفةأنواعالغربيةالجنوبيةالصحاريفى

ذئبوهوالقيوطفيهايوجدكما،الجرسيةوالأفاعي

هذينوكلا،القرنالشائكوالغزالالصغيرالشماليةأمريكا

سظوحدهاالشماليةأمريكافيإلايوجدانلاالحيوابن

فيويعيش.الكبرىالسهولعبرلاخرمكانمنتحوم

،القندسحيوانالمتحدةالولاياتوشرقيكنداغابات

حيوانوهو)الفاقوم(والفاقم،والغزلانالسوداء،والدببة

المسكوجرذوالموظوالمنك،عرسأبنفصيلةمن

لبلشونوا،والبجع،والبط،الكنديوالإوز،لشيهموا

تتجمعالحيواناتهذهكل،أبوملعقةوكذلك،الأبيض

وتعيش.المنخفضةالساحليةالأراضىمستنقعاتفيشتاء

الساحليةالمياهفىالقاطورالمسماةالتماسئالأمريكية

(،النتنةالرائحة)ذوالأمريكيوالظربانالراقونأما.الجنوبية

.القارةأنحاءسائرفىعامةبصفةتعيشفإنهاوالسنجاب

الذيالصيدمنبكثيرالأسماكصياديالمحيطاتتزود

منذلكوغيرالمفلطحةوالأسماكالقد،سمكيحوي

وتتوفر.المحارياتمثلالكثيرةالأخرىالأسماكأنواع

تتوفركما،الهادئالمحيطشماليفيبكثرةالسراطين

وينتشر.الأطلسيالمحيطشماليفىوالكركندالقدأسماك

طولعلى(الرنجةسمكمننوع)وهوالمنهيدنسمك

خليجفىوالمحارالروبيانويكثر.الأطلسيالمحيطساحل

المكسيك.

السنين.مدىعلىالبريةالحيواناتبعضأعدادقلتوقد

وأالبيسونعددهااضمحلالتيالحيواناتهذهبنومن

ساعدتوقد.الأصلعوالنسروالغرنوق،الأمريكيالجاموس

لهذهمحميةمناطقوتعيينوضعتالتيالصيدقوانين

.الأيامهذهالحياةقيدعلىبقائهاعلىالحيوانات

النباتحياة

القارةبمناخعلاقةالشماليةأمريكافيالنباتلحياة

المغطىجرينلاندسطحفيينبتماهناكفليحه!،الختلف

بعضسوىيكونأنيعدولاهناكماكلبلبالجليد،

الأصقاعفيتنمووهذه،والأشناتوالحزازياتالنجيل

الحزازمننوعوهناك.الشمالىالمتجمدالمحيطمنالقريبة
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المتناثرةالمستنقعاتيملأوهذاالأسفغنونأوالخثيسمى

منمهمةصادراتالنباتهذاويشكل،الكنديالدرعفي

الكثيرالغربيةالجنوبيةالصحاريفيوينمو.المنطقةتلك

نباتاتمنوغيرهالضخمالقباريالساغواروشجرمن

العشبيةشبهالنباتاتوبعضالقصيرالنجيلويغطيالصبار.

.الكبرىاسمهولالتبلويدنباتمثل

بالغاباتمغطاةفإنها،الباقيةالقارةأراضيمعظمأما

المتدحرجةأوالواحدالمستوىذاتالطيعيةوالحشائش

عبرالبراريهذهوتمتد.البرارياسمعليهايطلقوالتي

الغربية،الجبليةالقارةمناطقالغاباتوتغص.القارةوسط

الولاياتمنالشرقىوالنصفكنداأراضيومعظم

امتدادعلىالاستوائيةالأمطارغاباتوتنبت.المتحدة

الكاريبي.الساحل

الصنوبرأشجارمنكثيراالكنديةالغاباتمعظمتضم

أشمجاروتنمو.الراتينجيةوأشجارالأرزيةونباتوالتنوب

شمالفيوالزانالقيقبمث!!الصلبةالحمراءالأخشاب
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التىالأشصارمنكثيروتستخدم.المتحدةالولاياتشرقي

صناعةفيالمتحدةالولاياتشرقيوشمالكندافيتنبت

البلوطأشجاروتملأ.الطاعةورقلصنعالأخشابلب

افحدةالولاياتمنطقةغاباتوالصنوبروالجوزية

الجنوبية.الأمريكية

علىتحتو-بفإنها،الاستوائيةالوسطىأمريكاغاباتأما

أ%حثمابوهذهالورد،خشبوأشجارالماهوجنيشمجر

المنزلي.الأثاثصنعفيتستعمل

عةلزراا

القاراتبينالثالثالمركزالشماليةأمريكاتحتل

آسيامنكلبعدتأتيإنهاإذ،الزراعيالإنتاجفىالأخرى

محصولأخماسثلاثةحواليمزارعهاوتنبتوأوروبا.

منالعالممحصولنصفتنبتكما،العالمىالصويافول

أمريكامزارعوتنتج.والذرةالكتانوبذرةالشاميةالذرة

كما،والشوفانالموالحمنالعالممحصولردغالشمالية

ويزرع،والقمحالقطنمنالعالمإنتاجخمستنتج
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.المداريوالمناخالجليديالمناخ
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تغطيالقمححقول

العظمىالسهولأغلب

الشمالية،أمريكافي

حواليالقارةتمتححيث

العالمصادراتنصف

.الحبوبمن

المحاصيلمنالكثيروكنداالمتحدةالولاياتفيالمزارعون

نجدفمثلا.الأخرىالأقطارإلىإرسالهايمكنحتىالغذائية

منإليهيحتاجمابنصفالعالمتمدالشماليةأمريكاأن

.الحبوب

علىالملائموالمناخالتربةخصوبةمنكلساعدت

قلبالمتحدةالولاياتفىالغربيةالوسطىالمنطقةجعل

مستوىعلىالمزارعونويقوم.الشماليةأمريكافيالزراعة

كما،المحاصيلمنوغيرهاالشاميةالذرةبزراعةالمنطقة

السهولإقليمويشكلوالخنازير.الأبقاربتربيةيعتنونأنهم

لزراعةرئيسيةمنطقةالمتحدةوالولاياتكندافيالكبرى

مزارعوالهضابالغربيةالأحواضفيوتنتشر.القمح

الصناعىالريويمكن.والأغنامالابقارلتربيةكبيرة

الفصفصةمثلمحاصيلإنتاجمنالمناطقهذهفيالمزارعين

والفاصوليا،الشاميةالذرةأماوالبنجر،والفواكهوالقطن

أمريكا.مستوىعلىمهمةمحاصيلفإنهاوالأرزالجافة

الموزمثلمحاصيلالمنطقةفيالتيالكبيرةالمزارعوتنتج

السكر.وقصبوالقطنوالبن

كندامنكلفىالزراعةفييعملونالذيننسبةوتبلغ

معظمويملك.السكانمن%4حوالىالمتحدةوالولايات

جزءاأويزرعونهاالتيالأراضىجميعالزراعةفيالعاملين

نصفحوالىفإن،الوسطىأمريكاوفي.الأقلعلىمنها

يمتلكمنمنهموقليل،الزراعةفىيعملونالسكان

.الكبيرةالمزارعفيعمالأيعملونمنهموكثير.الأرض

منويكافح،الارضمنصغيرةقطعابعضهمويستأجر

العائلة.حاجةلسديكفيطعامإنتاجأجل

الصناعة

بعدالثانيةالمرتبةفيالشماليةأمريكاتأتي.التصنيع

الولاياتوتنتج.القاراتفىالصناعةقائمةفىأوروبا

التيالمصنعةالسلعثلثحواليوكنداالأمريكيةالمتحدة

الرئيسيةالقارةمصنوعاتوتشمل.العالمينتجها

والغذائية.،الكيميائيةوالمنتجاتغيارها،وقطع،السيارات

الشمالية.أمريكاع!الخمسحوالىالتصنيعويستخدم

الشرقيةالشماليةالمتحدةالولاياتمناطقظلتوقد

لمدةالكنديةوكويبكأونتاريوومقاطعةالغربيةوالوسطى
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منذولكن.الرئيسيةالصناعيةأسةالشماأمريكامراكزطويلة

السريعالتوسعفيالصناعةأخذتالعشرينالقرنأواسط

المحيطساحلامتدادوعلىالجنوبيةالمتحدةالولاياتفي

التيالجدليدةالمصانعهذهمنتجاتوكانت.الهادئ

الط،ئرات،:هيالصناعيةالمناطقتلكفيأنشئت

النفط،1،الإلكترونيةوالأجهزة،والحواسيب،والصواريخ

وأالتشولمنالمصنوعةالمنتجاتوهيوالبتروكيميائيات

الطبيعي.الغاز

بدأؤقد،الوسطىأمريكافيأيضاالصناعةوتطورت

كلوأصبصت.المنطقةنطاقعلىوالسمادالأسمنتإنتاج

منوغىرهاالأدويةتنتجانوبورتوريكوالبهاماجزرمن

السلع.

كبيرةكمياتالشماليةأمريكافيتوجد.التعدين

:خمسىحواليالقارةوتنتج.المعادنمنمختلفةوأنواع

أطبيعياالغازإنتاجثلثوحوالي،الفضةمنالعالمإنتاج

ماثلثحواليتنتجالشماليةأمريكافإنكذلك.والنيكل

وهاتان،والبوتاسالفوسفاتصخورمنالعالمينتجه

.الأسمدةصنعفيرئيسيبشكلتستخدمانالمادتان

الشماليةأمريكافىوالتصنيعالتعدين

وكدلكالشماليةأمريكافيالرئيسيةالمعادنمواقعالحريطةهذهتو!

كبيرلضطللمعادلىالمحتحةالرئيسيةالمناطقوتظهر.الصناعيةالمراكز

أصعر.بخطأهميةوالأقل

والرصاصالخاموالنفط،العالمنحاسرلغحواليويأتى

.الحجريفحمهخمسوكذلك،الشماليةأمريكامن

%امنأقلالشماليةأمريكافيالتعدينحقلفىويعمل

.السكانمن

الطبيعىوغازهاالشماليةأمريكانفطمعظميستخرج

فيالساحليةالرسوباتومن،الكبرىالسهولإقليممن

فيالرئيسيةالحجريالفحمحقولوتقع.المكسيكخليج

جبالومنطقةالمتحدةالولاياتوأواسطالأبلاشهضبة

منرئيسيبشكلتأتىفإنها،المعدنيةالمعادنأما.الروكي

الغربيةالجبالمنوغيرهاالروكىوجبالالكنديالدرع

الأبلالق.ومرتفعات

والاتصالاتالمواصلات

والأطلسيالهادئألمحيطينبينالشماليةأمريكاتقع

قناةوتوصل.العالمفىالرئيسيةالتجارةطرقتتومعطحيث

ببعضهما.المحيطينالجنوبيالقارةطرففيالواقعةبنما

الشماليةأمريكاسواحلفىالكبيرةالموانئبعضوتنتشر

ونيو،نيويوركمدينةمنكلوتتولى.والغربيةالشرقية

التىللموانئالبضائعمعظمشحنوهيوستنأورليانز،

ساحلعلىالموانئوأهم.الأطلسيالمحيطساحلتخدم

وفانكوفر،وألاسكا،فالديز،ميناء:هىالهادئالمحيط

وكاليفورنيا.،بيتعقولونج،البريطانيةوكولومبيا

نقلبشبكةكنداوجنوبالمتحدةالولاياتتتمتع

فيبماالعالمفيتطوراالشبكاتأعظممنبأنهاتعرف

وتشكل.الحديديةوالسككالداخليةالمائيةالطرقذلك

سانتوطريق،العظمىوالبحيرأتالمسيسيبينهرشبكة

الطرقوتنتشر.داخليةمائيةطرقأهمالبحريلورنس

المتحدةالولاياتعبرالحديديةالسككوخطوطالسريعة

المرصوفةالطرقتوجدالمكسيكوفيكندا.وجنوبي

المدنبينجميعهاتربطالتيالحديديةالسككوخطوط

فإن،الكاريبيةوالبلادالوسطىأمريكافيأما.الرئيسية

شركاتمعظمأنكما،مرصوفةغيرالمحليةالطرقمعظم

مزارعتربطخاصةخطوطوهي،صغيرةالحديديةالسكك

والموانئ.المعالجةمصانعمعالموزأوالسكرقصب

فىلهامثيللاطيرانخطوطشبكةالشماليةولأمريكا

خدماتهاالطائرأتهذهمعظموتقدم.العالمأنحاءلممائر

وجنوبيالمتحدةالولاياتمنكلفىالكبرىللمدن

والرحلاتبالطائراتازدحاماالمطاراتأكثرأماكندا.

.المتحدةالولاياتمطاراتفهيالجوية

أفضلاتصالاتشبكةالشماليةلأمريكافإنكذلك

الراديوأجهزةأنكما.أخرىقارةأيةفيشبكةأيةمن

الولاياتمنكلفيالمنتشرةالمنزليةالأجهزةمنوالتلفاز

رئي!صيةمعدنيهومواردالحجريالالحم.

رئيسيهمعدنيةومواردهباك.صلاأصمر!.
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لألاع؟د---طلا.-خلم/،لملا*-لا(ءليبر/:----!لأ*2أ!لم!-!

تفط!8لأ7ء!-،و

3/3-/7ذلا--ء7!-ىف!؟بر؟

-!-7ع*6،\ح!،كفطذرهبلإ-؟،+--كالالىلأ،،23لأ،كا3+-قأ*--ء3!---3-برلمخ!لأ-!ء+-لأ--ء! فىي!لح!

*،زنك.3-3/3

!)الم*سنحاتك*

؟!لأ-3حلاجلىنجام-د

لأأ.نقط!يرىاز،ليكلى--7؟؟7!!تيلاليهوم!

لاص*ا؟لحاتيكل،ذه!/رنجك-.-حجرجمال!لمححم
!جريح!

نج!ص--لضه-،ه*كا-0مؤفنريز

لأرهلحجريفحم-ءصش!فيد!سصو

!ا!.ذوو!!اسولجدبتبرإلأ؟سسلبو!تلزمدبلة

لسسكه:لاور*ء.-موليبلالومعوشتكا!.دلمب!ثيلا

صءر؟لعحسلىءلويث!مرراثتء.ثحم!خجرجما

الحله!لمءييوميورثمبدم!ص!غاز/لم س!لوس"نحاحس

دلالأ!حفحانه!الاس!إ

--لإ/خاحماخلىي!-ءثوسالاتغار+طببعي9،متغ1لمحرط!1رور

--ءلأغ..موللبري-نفط--7

الاحاشالالطلأفكشكولحمها!ءإكفطبوعسيت!.،*ا!-7بوكسيتس

------كيمجمخترضثئي-ىكااأبر--س---صكاص

رو3ط-مس،ء،ر--



لشماليةامريكاأ38

أمريكاسكانمنكبيرعددوهناكوكندا.المتحدة

أقلالتلفازأجهزةأنإلاالراديوأجهزةيملكونممنالوسطى

أمريكافييوميةصحيفة2).00حواليوتبمانتشارا.

والتلفازالإذاعةومحطاتالصحفهذهومعظم.الشمالية

ونيكاراجواكوبافىالتىتلكماعدا،خاصةملكيات

.هناكالاتصالاتوسائ!!معظمالدولةتمتلكحيث

المولموعةفىصلةذاتمقالات

وأقاليمومستعمراتدول

لدريلاآليرجينيكاحاماورإلسلفاد

نيةلبريطااداحريااربودوبانتحواأ

كنداحرينلالد،الهولنديةالالتيل

كوبالاتيماجواحزر

ريكاكوستاومينيكاديلانجوأ

جرر،لكيم!ايةحمهور،نومينيكالداسودباربا

يرةحر،تميكرلمااوميكلودلييردماامودبر

المكسيكفيسستساتبليز

مولتسيراتوالحريهادينبنما

ديكاراحواكيتسسالتحزرالبهاما،

هاليتىونيميسريكوبورتو

شراسهمدلومميانتساجووتولادترينيدا

المتحدةالولاياتعوادالو!،وكايكوستيركس

لأمريكيةالأمريكيةاندزآيلافرحيرحزر

المدنكبرى

دييحوسانإنديانالولس

شيكاعولتيمورلا

فيلادلعياتورولتو

لينيكسرالاحاداجوا

يركلجاسلادا

أنجلوسلوسدلرويت

سيمىمكسيكوأنطونيوسان

طبيعيةمعالم

البحيرةممقالاتالصلةداتالمقالاتال!ر

النهر.؟الداخليالمائىالطريقالصحراء؟

التالية:المقالاتأيضاانظر

حبال،الروكىلجبا،الأبلاش

سديجراريوإفرحليدز

نهر،لورصسافقمة،أوريزالا

بحيرة،الكبرىسليفبركالىباريكوتين،

،الكبرىليكسولتالعظ!البحيرات

لحيرةبولوكاتيميتل

مادريممييراالمتحاتةالتربة

الملودةالصحراءالساحليةالحبال

يككلمدالأمريكيةا

نهر،ماكيريلحيرةلير،جريت

ر!،المسيسيبىالكميرالحوض!

الحظيمالماء!قسمالكنديالدرع

ممميص

ياللترمو

نتيريمو

يةملى،يوركليو

س!تهيو

سيدي،واشمطن

،لشلالا؟لجلا

لهر،يميسور

لاتكلا،ارجانيا

ر!،راحاليا

بحيرة،حوارانيكا

لدلاولدفاليو

الموتوادي

الوطي،يلوستون

متنزه

الوطي،يومحيميتي

متزه

نص،يوكون

ساحليةماه

الأطلسيالمحيطالمكسيكخليجالكاريبيالبحر

احثممالياالقطىالمحيطحليح،فديبرغار،بوجيت

الهادئالمحيطخليج،لورسالقديسلحر،بيرج

كاليفورنيا،حليحتمتميساليك،حليج

شعوب

الملابساخداءاالإس!جمو

الأمريكيونالهنودالمديةالأرضىاالعالم

السكانعدد

تاريخ

الشمالية.أمريكادولمقالاتديالتاريحية،لبذةالحاصالحرءاظر

التالية:المقالاتأيضاانظر

تاريخ،كندااللاتينيةأمريكا

تاريح،المتحدةالولاياتالوسطىأمريكا

فيةالجغراالكمتسو!

الموضوعصرعنا

لسكانا-ا

لسكاداعدادأ-أ

السكاد-أصول!

اللعات-ج

السطح-2

الشلالاتدالأقاليم-أ

الصحاريهـ-رلأدهاا-!

والجرر-الساحلوالححيرات-ج

المناخ-3

الحيوانحياة-4

النباتحياة-5

الزراعة-6

الصناعة-7

التص!يع-أ

التعدير-!

والاتصالاتالمواعحلات-8

أسئلة

6

7

8

9

الشمالية؟أمريكا!ىتحي!قالتىالحيواناتما

أمريكافيالمائةالطرقأهمتش!صلالتىالمياهسصادرما

الشمالية؟

الشمالية؟أمريكافىحبلأعلىما

الأنجلوأمريكية؟البلادعليهائطهلقالتيالأقطارما

أواسطممذالشماليةأمريكافىبسرعةالصماعةتوسعتأي!

الشمري!؟القرد

الكاريي؟البحرفيحزيرةأكبرما

العظيم؟الماءمقسمبلعىمادا

؟الكنديالدرعمنيصدرالديالمه!النباتما

الشمالية؟أمريكاوصلواالذينالأوائلالمهاجرودمن

الشماليةأمريكامناطقأكتريضمالذيالأرضىالإقليمما

رراعيا؟إنتاجا
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كوستاريكافيالبنحبوبينقلونعمالبالبرازيلجانيروديريوفيكاباناالكوباشاطئ

ح!4

جواتيمالافياتيتلانبحيرةشاطئعلىزراعيةأرضسيتيمكسيكومنبالقربحديثتجاريمركز

المزارعونيقوم.وأنيقةحديثةمبالى!يويعملونالمدينةسكانم!كثيريعيح!شسديدا.تبايساتتبايناناللا-ينيةأمريكافىوالمدينةالريففيالحياة

عنبحثاالمددإلىالمزارعينفقراءمنالكثيرهاجروقد.الواسعةالمزارعفيأجراءيعماودأوالزراعيةالأراضيمنصغيرةقطعامتلاكأولامسجار

ألضل.وظائص

تينبلآكامريكاأ

التيالمساحةكلتغطيكبيرةمنمقةاللاثيئدلآأمريكا

من!كلاوتشملالأمريكيةالمتحدةالولاياتجنوبتقع

الهندروبالجنوبيةوأمريكاالوسطىوأمريكاالمكسيك

13ومستقا،قطرا33إلىالمنطقةهذهتنقسم.الغربية

فيالأتطارأكبرالبرازيلوتعتبر.أخرىسياسيةوحدة

منأكثرالبرأزيلوتشغلوسكائا،مساحةاللاتينيةأمريكا

.القارةسكانثلثعليهاويعيش،المساحةمن04%

أسبانياوخاصة،الجنوبيةروباأرسكانمنعددبدأ

سنواتخلال،اللاتينيةأمريكافييستقرون،والبرتغال

هذهإلىهؤلاءانتقلوقدالميلاديعشرالخامسالقرننهاية

الدينيةومعتقداتهيأ،الخاصةلغاحهممعهمحاملينالبقاع

المنطقةعلىتأثيرهميكونأنلابدكانولهذا.وتقاليدهم

شكلم.القرونهذهطوالفيهاإقامتهمبعدوواضخاقويا

وأالبرتغاليةأوالأسبانيةأليوماللاتينيةأمريكاسكانغالبية

اللغةإلىأصولهافيترجعالتياللغاتوهي،الفرنسية

وأبريطانيااستعمرتهاالتيالأخرىالمناطقأما.اللاتينية

اللغةتعتبرالهولنديةاللغةأوالإنجليزيةاللغةفإنهولندا

منالمناطقهذهبشأنالعلماءويختلفمنها.لكلالرسمية

لا.أماللاتينيةأمريكامنجزءاتشكلأنهاحيث

أمريكاأرضالأوروبيينأوائلأقدامتطأأنقبل

الهنودالمنطقةيسكنكانفيها،ويستقروااللاتينية

الحمر(.الهنودعليهمنطلقأنتعودنا)الذينالأمريكيون

قبلالسنينلالافالأمريكتينفيالهنودعاشلقد

بعد،الأوروبيونلبثوماالأوروبيينالمستوطنين
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الأفارقةمنالعديداستجلابفيبدأواأن،استقرارهم

بعضوإلىالغربيةالهندجزرإلىوخاصةلخدمتهمالسود

والهنودالبيضمنالعديدتزارخ.الساحليةالقارةمناطق

سكانمعظمأصبحفلقدك!!،وعلى،القرونعبروالسود

أصولوتعود.مختلفةأصولمناليوماللاتينيةأمريكا

معالبيضأوالبيضيمالهنودتزاوجإلىالسكانمعظم

إمافيرجعونالاخروناللاتينيةأمريكاسكانأماالسود.

مكيرهاتختلطلمبيضاءأوسوداء،أو،هنديةأصولإلى

.الأخرىاللأجناسمن

التقاليدمنال!ضيرفياللاتينيةأمريكاس!طنيشترك

ذلكومع.المشتركالاستيطانيتراثهمامنتنبعالتيوالقيم

امريكامنمكانكلفيكثيرةمحليةاختلافاتهناكفإن

كبيرحدإلىالاختلافاتهذهتعكس.اللاتينية

الثقافاتتمازجمنتكونتأضياالثقافيالتراثمجموعات

الاحتلافاتتنبع.والأوروبيةالأمريكيةوالهنديةالإفريقية

العواملفيالاختلافاتمنأيضاالحياةأجمبأسافي

أخرىإلىمنطقةمنالاقتصاديالنمودرجةوفيالجغرافية

ب!تالاختلافاتهذهوجدتوقد.اللاتينيةأمريكافي

سكنواالذينالأوروبيينوصولقبلحتىالحمرالهنود

الأراضىسكنتالتيالرعويةوالقبائل،المرتفعات

المنخفضة.

فيكانإيطاليبحاروهو،كولمبوسكريستوفروصل

.م2941عاماللاتينيةأمريكاإلىأممبانيا،ملكخدمة

المنطقةتلكفىيعيشونالحمرالهنودكانالفترةتلكوفي

الحمرالهنودجماعاتاستطاعتوقدالسنينالافمنذ

أصيةعادرجةأإوصلتحضاراتإقامةوالماياالأزتكمثل

مجموعاتاممتطاعتكما.السنينالافمنذالتقدممن

اللاتينيةأمريكاإلىكولمبوسبعدقدمتالتيالأوروبيين

وقد.المستعمراتوتقيمالحمرالهنودعلىبسرعةتنتصرأن

.قرونثلاثةحوالىاللاتينيةلأمريكاالأوروبيالحكمدام

علىاللاتينيةأمريكامستعمراتمنكبيرعددحصل

عشر،التاسعالقرنمنالأولىاسشواتخلاأ!ألاستقلال

قادةفإنذلكومعجمهورياتإلىالمستعمراتوتحولت

الضروريةالخبرةتنقصهمكانتالجديدةالجمهورياتهذه

،المعقدةوالاجتماعيةالاقتصاديةالمشكلاتمعللتعامل

تديرأدتستطهعأ-الحديدةالجمهورياتفإنلذلكونتيجة

ففي.أعاسامنكثيريأملهكانأ!ذيابالمعستوىشؤونها

حكامالسلطةعلىامشولىاللاتينيةأمريكابلادبعض

عدةبوساطةتح!صمأخرىأقطارهناكوكانت.عسكريون

ثرواتهازيادةفيوسلطاتهاموقعهااستخدمت،قويةأسر

بل،للحكومةالمعاديةالاحتجاجحركاتكانت.الخاصة

أقطارمنكبيرعددفيكثيراتتكرر،العنيفةالثوراتوحتى

والقادةالمدنيينالزعماءمنكثيرحاول.اللاتينيةأمريكا

الاستقراريبسطواأن،العشرينالقرنخلالالسسكريين

المحاولاتهذهخلالوأممن.المسطقةعلىالسياسى

علىالقيودبفرضالقادةهؤلاءمنكثيرقاموالعمليات

لشعوبهما.المدنيةالحقودتى

منتصفحتى،اللاتينيةأمري!صاسكانغالبيةعاش

هؤلاءمعظمفإناليومأما.ريفيةمناطقفي،العشرينالقرن

ماعلىالحصولصعوبةإن.حضريةمناطقفييعيشون

منبالملايينحداالفقيرةالتربةمنالطعاممنيكفيهم

وبالطع.المدنفيعملعنبحثاالهجرةإلىالريفسكان

لهذاونتيجة.مهرةوغيرأميونالناسهؤلاءمنالكثيرفإن

ولذاعائد،ذيعملعلىالحصولفيينجحوندلافإنهم

وزيادةالسائدالفقرإن.المدقعالفقرحياةفىيستمرون

منجوخلقفيسساعدهذاكل،والظلمالس!صان

أقطارمعظمفياليوموالاجتماعيالسياسىالاضطرا!

اللاتينية.أمري!صا

والتاريخوالفنونالناسحياةأسلوبالمقالهذايتناول

بلادانظر:.للمنطقةعمقاأكثرولفهم.اللاتينيةأمريكافي

الهندجزربمالجنوبيةأمريكا:أيضاانظر.الأخرىأمريكا

الغربية.

السكان

اللاتينيةأمريكاسكانعدديبلغ.السكانعدد

سنويا%2بنسبةالسكانويزيدمليونا.482حواش

تقريبا.

منذتقريبامراتأربعاللاتينيةأمري!صاس!سانتضاعف

المواليدمعدلارتفاعإلىالزيادةهذهوتعزى.أم049عام

أدتوالتي،الصحيةالعنايةعلىطرأتالتيوالشحسينات

حواليإن.المنطقةفيالوفياتمعدلانخفاضإلىبدورها

منعشرةالخامسةيبلغوالماللاتينيةأمريكاسكانثلث

بعد.العمر

تقريبا.2كممليون21اللاتينيةأمريكامساحةتبلغ

المساحةهذهعلىمتساوياتوزيعاموزعينالسكانكانولو

المرلغمترالكيلوفييسكنونالذينعددلكانالشاسعة

لايزالالسكانتوزيعولكنتقريبا.شخصا23الواحد

شاسعةداخليةمناطقهناكإن.المتساويالتوريععنبعيدا

قليلعدديسكنهاالجنوبيةوأمريكا،الولمسطىأمريكافي

معظمإن.السكانمنخاليةت!صنتكادأوالناسمن

كما.الاستوائيةبالغاباتمغطاةالمنطقةفيالداخليةالمناطق

المماطقأوالصحرأويةالمناطقأوالجافةالأعشاببعضأن

قليلعدديسكنهاأوالسكانمنخاليةإماالمرتفعةالجبلية

منبالقربالقارةهذهسكانمعظمويعيعش.الناسمن
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الخصبةالمزارعتتوافرحيثالأنهارأوالبحارشواطئ

.الجيدة

مثل.انبالسكااللاتينيةأمريكاأجزاءبعضتزدحم

أاللأخرىالغربيةالهندجزروبعضوبورتوريكوباربادوس

.سمتوىعلىعاليةسكانيةكثافةذاتمناطقتعتبرالتى

الكثافةذاتالأخرىاللاتينيةأمريكامناطقأما.العالم

أجناسصناللاتيميةأمريكاسكانيتكور.اللا"دينيةأمريكاسكان

الإفريقية.العرقيةالأصولودويوالأورولبلىالحمرالهحودمثلمختلفة

اليستيزويسمونأجيضواالهحوداختلاطعننتجتالتيوالأجيال

لتسمىوالبيؤ!السوداختلاطعننتجتالتيالأجيالأما)المولدون(،

(.الخلاسي)المولدالمولاتو

+3كا3!لا!!سبهيززر!!؟!!؟س!""!ررو!7!"!!س!عى

إكوادوريهنديهنديةبوليفيةامرأة

بيفاءبرازيليةامرأةالغربيةالهندجزرمنأ!ودرجل

)خا"سي(مولدبرازيدىرجل)مودد(المستيزومنمكسيكيرجل

ومعظمالبرازيلشرقجنوبفتشملالعاليةالسكانية

المكسيكووسطالأرجنتينوسطوشرقالبرأزيل،ساحل

وكولومبيا.فنزويلافىالشماليةوالمناطق

أصولإلىاللاتينيةأمريكاسكانيعود.الأسلاف

من:الرئيسيةالسكانمجموعاتتتكون.الأسلافمتنوعة

الأجناس-02(الأمريكيون)الهنودالحمرالهنود-ا

الأصولذوي-4السوداء.الأجناس3-البيضاء.

الختلطة.

طبقىنظاماللاتينيةأمريكاأقطارمعظملدىيوجد

العلياالطبقةإنكبير.حدإلىالعرقيةالأصولعلىمبني

البيضاء.الأجناسمنأساساتتكوننسبئاالحجمالصغيرة

أما.الختلطةالأصولذويمنتتكونالوسطىالطبقةغالبية

الهنودمنأساسافتتكونالعددالضخمةالدنياالطقة

علىشحددلاالاجتماعيالوضجعفإنذلكومعوالسود.

أصولإلىالشخصانتماءإن.فقطالعرقيةالأصولأساس

بالضرورةالشخصهذايقيدلامختلطةأوزنجيةأوهندية

البرازيلفينجدالمثالسبيلفعلىدنيا.اجتماعيةمكانةإلى

ذويمنأصبحواالسودمنكبيراعدداالغربيةالهندوجزر

وأالأعمالرجالقطاعأوالفنونفىالبارزةالمرأكز

فيهنديةأصولإلىألانتماءإن.العلومأوالسياسة

مختلفإلىينتمونلجماعاتفخرمصدرالمكسيك

أبيضالشخصكونفإناخرجانبومن.المجتمعقطاعات

نجدأنالممكنفمنعاليةاجتماعيةمكانةلهيضمنلافقط

المئويةوالنسبة.الطبقاتكلفيالبيضاءالأصولذوي

منالسكانعددفيهايقلالتيالأقطارفيعاليةللبيض

السوداء.أوالهنديةالأصولذوي

اللاتينيةأمريكافيالحمرالهنودعاشالحمر.الهنرد

البيضالمستوطنينأوائلإليهايصلأنقبل،طويلةلسنوات

أصولوتعود.الميلاديعشرالخامسالقرنأواخرفي

أمريكاإلىاسيامنهاجرواالذينالقومإلىالحمرالهنود

منهممجموعاتوامشطاعت.السنينالافقبلالشمالية

وصلتحضاراتوتطويربناءوالماياوالإنكاالأزتكمثل

نأمالبثواالبيضولكن.التقدممنعاليةمستوياتإلى

فيالعملعلىوأرغموهمالهنودهؤلاءمعظمأخضعوأ

المعاملةمنالهنودملايينمات.الكبيرةوالمزارعالمناجم

معهمالبيضجلبهاالتيالأمراضأوالحروبأوالقاسية

تلاشىضدها.مناعةالحمرالهنودلدىيكنلموالتي

بالكاملاللاتينيةأمريكامناطقبعضمنالحمرالهنود

النزوحإلىالحمرالهنودمنكبيرةأعدادواضوت.تقريبا

بأنفسهمينجوالكيالمائيةالغاباتمناطقأوالمرتفعاتإلى

سكانمنعاليةنسبةاليومالحمرالهنودويكون.الإبادةمن

وبيرو.وجواتيمالاوالإكوادوربوليفيا
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إلىاللاقي!يةأمريكافيالبيضمعظمينتمي.البيض

والألمانالفرنسيينمنكبيرعدداستقر.أوروبيةأصول

ا-تهنوبية،أمريكافىالبولنديينووالهولنديينوالبريطانيين

شاريكاوكوتالأرجنتينسكانمعظمينتميواليوم

عالية4نعبهناكأنكما،الأبيضالجنسإلىوأروجواي

وتشيلي.البرازيلفيمنهم

إفريقيامناللاتينيةأمريكاإلىالسودجلبالسود.

عشر.التاسعالقرنحتىعشرالسادسالقرنمنذكرقيق

الكبيرةالمزارعفيللعملالسودملايينالأوروبيونأحضر

انوسطىلأمريكاالساحليةالمناطقوفىالغربيةالهندبجزر

سكانأغلبيةالسوديشكلواليوم.الجنوبيةوأمريكا

كبيرةأعداداهناكأنكماوجامايكا.وهاييتيباربادوس

بالإضافة،الغربيةالهندجزرمناطقمنكثيرفىالسودمن

أمري!صافيألاستوائيةالمناطقمنخفضاتبعضإلى

الجنوبية.وأمريكاالوسطى

كبيرةأعدادتزاوجت.المختلطهالعرقلةالأصولذوو

طوال4اللاتيفأمريكافيواله!ودوالسودالبيضمن

سكانغالبيةأننجدالتزاوجلهذاونتيجة.الماضيةالقرون

وأكبر.مختلطةعرقيةأصولإلىيعودوناللاتينيةأمريكا

الذينوهم)المولدون(المستيزوهيالختلطةالمجموعات

يليهمثم،والبيضالهنودمنمختلطةأصولإلىيرجعون

إلىيرجعونالذينوهم(الخلاسيون)المولدونالمولاتو

غالبيةوتنتميوالسود.البيضصتالختلطةالسودأصول

وكولومبياونيكاراجواوهندوراسإلسلفادورفيالسكان

المستيزو.مجموعةإلىوفنزويلاوبارأجوايوالمكسيك

الغرببية.الهندوجزروبنماالبرازيلفيالمولاتويكثربينما

لغاتاللاتينيةأمريكاسكانمعظميتكلم.اللغات

ثلثاويتكلم.بلادهمتستعمركانتالتيالأوروبيةالبلاد

منلكلالرسميةاللغةوهى،الأسبانيةاللغةتقربئاالسكان

أقطارومعظموالمكسيكالدومينيكانوجمهوريةكوبا

سكانثلثوشكلم.الجنوبيةوأمريكاالوسطىأمريكا

الرسميةاللغةتعتبرالتىالبرتغاليةاللغةاللاتينيةأمريكا

وتعد.الرسميةسوريناملغةفهىالفرنسيةاللغةأما.للبرازيل

ودولوغايانابليزمنلكلالرسميةاللغةالإنجليزيةاللغة

بريطانيا.حكمتحتسابقاكانتالتىالغربيةالهندجزر

منإمامشتقةمحليةلهجاتامريكاسكانمعظمويتكلم

يتوزعوناللاتينيةأمريكاسكان

هذهوتوضح.متوازنغيرتوزيعا

يعيشونالسكانمعظمأنالخريطة

ومناطقالسواحلمنبالقرب

وجبالالمكسيكفيالمرتمعات

أمريكاعربفيالواقعةالأنديز

حثرالأالأماكنوتظههر.الجنوبية

الداكمة،بالألوانسكانيةكثافة

أكبرالخريطةتوضئكللىكما

اللاتينية.أمريكامدن

الرئيسيةالحضريةالمراكز
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لبلادالرسميةاللغاتمنخليصأمنأوالرسميةبلادهملغة

.أخرى

الأصليةلغاتهمأ!لاتينيةاأمريكاهنودمعظميتكلم

تسمىالتىالهنديةاللغةتعتبرباراجوايوفي.التقليدية

اللغةأنكما.الأسبانيةإلىبالإضافةرسميةلغةجواراني

الرسميةاللغةأيضاهيكوتشواتسمىأضيابيروفيالهندية

لغاتثلاثفهناكبوليفيافىأما.الأسبانيةإلىبالإضافة

تسمىأخرىهنديةولغةوالكوتشواالأ!مبانيةهيرسمية

.يماراأ

المعيشةأنماط

تبايئاالإتينيةاأمري!صامددصىالمعيشةأنماطتتباين

فيالحياةتسير.اشيفيةأ!ناصهأتافيمثيلاتهاعنجذريا

أسسيامميةاالحياةمراكزهيالكبرىوالمدنبسرعةالمدينة

!متشكيلةالمدنهذهفيوتتوفر.والفكريةوالاقتصادية

وعلى.المتنوعةلالإثارةالمفعمةوالترفيهيةالثقافيةالأنشطة

نأإلافقراءالمدنس!صانمنكبيرةأعداداأنمنالرغم

فىأماحيد.معيشيبمستوىتتمتعمنهممتزايدةأعدادا

القرونطوالجدامحدوداكانالتغييرفإنالريفيةالمناطق

الكبيرةالمؤسساتمنأوالأثرياءمنأقليةتمتلك.الماضية

اللاتينية.أمري!صاأقطارمعظ!افيالزراعيةالأراضيغالبية

المزارعفيالطويلةأ!ساعاتاالريفيينأعسكانامعظمويعمل

فقرفيمنهمكثيرويعيممث.منحفضةأجورنطرال!صرى

مدقع.

من6%ءحواليكان،أم049عامفي.ا!لدنحياة

اليومأما.ريفيةمناطقفييعيشوناللاتينيةأمريكاسكان

توجد.حضريةمناطقفييعيشونمنهم07%حواكطفإن

مدنأكثرمنعاصمةعشرينمنأكثراللاتينيةأمري!!افي

مليونعلىمنهاكلسكانيزيدسظازدحاماالعال!ا

فيعاصمةأكبروضواحيهام!سسي!صسيتىوتعتبر.نسمة

ثلاثوهناك.نسمةمليون41ويقطنهاالمساحةفيالعالم

علىسكانهاعدديزيداللاتينيةأمريكافيأخرىعواصم

فىباولوساوهىالثلاثوالمدن.نسمةملالينتسعة

فىجانيروديوريوالأرجنتينفيإيريسوبوينس،البرازيل

زيل.لبراا

زوايامن-اللاتينيةأمريكافيأحجيرةاالمدنشتشبه

وترتفع.الشماليةزأمريكاباأوررعربمدن-متعددة

والماليةالتجاريةالمساطقفيأ!همحمةاأصسحاباناطحات

علىالعاليةالسكنيةأصعماراتاتصطفكما.أضتمصةأا

علىالعاليةالأشجارذاتالعريضةالشوارعجانبي

والحاناتوالمطاعمالأنيقةالمحلاتوتجتذب.الجانبين

الطرقوتزدحمالرواد.منكبيرةأعداداالليليةوالأندية

منالكبيرةالأعدادنتيجةالذروةساعاتفيالواسعة

الأنفاقمترووقطاراتالجديدةالحافلاتوتنقل.السيارات

وإليها.أعمالهممنالس!!انملايين

الشوارعفيال!سبافطالنمطذاتالمبانيوتصطهف

منلكثيرالقديمةالأقساموفىالأحجار،باالمرصوفةالضيقة

مبنيةالمناطقهذهفيالمبانياومعضمأ.اللاتينيةأمريكامدن

مغطاةالمنازلهذهنوافذأنكمات،أ!أباأرالأحجاربا

عدداالحكوميةالمصالحبعضاشترت.الحديديةلالشب!صات

كمتاحفتستخدملكيبصيانتهاوقامتالمنازلهذهمن

القديم.للمعمار

فىالوسطىالطبقةإسكان

!ميتكوناللاتينيةأمريكا

وأحدشةلعماراتشقق

لأسرةتصلحمريحةبيوت

لحيا!كمورةاوهده.واحدة

الودسطىالطقةأحياءم!

لوليفياليلابارمديةلي

شقهتمنيتكودوالذي

.كبيرةوأحرىصعيرة
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اللاتينيةأمصبفيالمدنسكمانأثرياءمجموعةتضم

والس!اسيينالعسكريينوالقادةالصناعةورجالالمصرفيين

فياطجاةيفضلونالذينالكبرىالزراعيةالمشاريعوملاك

أصسكانامنقليلةمئويةنمسبةالناسهؤلاءويمثل.المدن

فيوالسيا/مميةالاقتصاديةالنظمفىتمامايتحكمونولكنهم

المدينة(داخلفخمةشققفيالأثرياءويعيشالأقطار.معظم

فيسبا.حةأحواضبهاواسعةقصورأيمتلكونأو

ءختلفإلىكثيراالأثرياءمنكبيرعددويسافر.الضواحى

للد.راسةالخارجإلىأبناءهمويرسلونالعالمأنحاء

.المشهورةالأجنبيةبالجامعات

وسطىطبقةاللاتينيةأمريكامدنمنكلوفي

المهنيينمنالطقةهذهوتتكونمستمر.تزايدفىأعدادها

والذينوالمصانعالمكاتبفىالمهرةوالعمالالدولةوموظفي

شلائلاتمعظمتعيش.الصغيرةالأعمالمشروعاتيملكون

فىالص!شيرةالأسربيوتأومريحةشققفىالوسمطىالطبقة

س!يارةتمتلكأنالعائلاتهذهوتستطيع.الضواحي

.العطلاتفىبالسفروتستمتعأنيقةوملابس

الكبرىالمدنمثلالكبيرةاللاتينيةأمريكامدنتواجه

والا.زدحاموالمياهالهواءتلوثمثلخطيرةمشاكلالعالمفى

فيوابىلالةالفقرينتشركما،المرتفعةالجريمةونسبةالسكاني

فقراء!تالملايينزحفذلكعنفنتجاللاتينيةأمريكامدن

هؤلاءمز،الكثيرينجحولا.العملعنبحثاالمدنإلىالريف

فبراتايفتقدونلأنهموظائفعلىالعثورفيالمهاجرين

ظائفأيجدونالذينمعظمأنكما.والتعليمالضرورية

منخفضة.دخولعلىيحصلون

وزشكدس،الفقيرةالأحياءفيالمدنسكانمعظميعيمش

واعصفيحوالخشبالكرتونمنأكواخفىالعائلاتمعظم

الأحياءهذهمعظموتفتقريملكونها،لاأراضفييقيمونها

هجر.والمجاريللشربالصالحةوالمياهالكهرباءإلىالفقيرة

وأإطعاه!ميستطيعونلالأنهمأبنائهممنملايينالاباء

المعضصدونالأطفالهؤلاءويجوب.لهمالملابسشراء

وأحاذةالش!إلاللعيع!وسيلةأمامهميجدونولاالشوارع

شاذد.مهنممارسةاوالسرقة

الأحياءبهدماللاتينيةأمريكافيحكوماتعدةقامت

نفقةعلي،التكلفةقليلةمساكنبهاواستبدلتالفقيرة

كثيرةمدنفيلاتستطجعهذهالبناءجهودولكن.الدولة

اإمزايدةالمدنسكانمنالكبيرةالأعدادمعتتماشىأن

فياعةالصفتشجخكوأنكثيرةحكوماتوتحاولدائما.

أكبيرة.االمدنعلىالسكانضغطتقلللكىالصغيرةالمدن

لكنالأطفالىإ.لهؤلاءالملجأتقدمأنالشبابمراكزوتحاول

الىفماكلبمثابةوالفقروالازدحامالفقيرةالأحياءتظل

البلاد.هذهفىالخطرة

أمريكاسكانمن03%حوالييسكن.الريفحياة

منالسكانهؤلاءوغالبية،الريفيةالمناطقفىاللاتينية

الأسبانية.باللغةكامبسينويسمونالذينالفقراءالمزارعين

المزارعفيبائسةحياةالكامبسينوهؤلاءمعظميعيش

وتسمى.الخاصةالشركاتأوالأثرياءيمتلكهاالتيالكبيرة

تتكلمالتىالأقطارفيهاسيينداالمزارعهذهمنالوأحدة

البرتغالية.تتكلمالتيالبرازيلفيفازينداوتسمىالأسبانية

القطن.أوالسكروقصبالموزمزارعفيهؤلاءويعمل

القارةداخلفىيعيشونالذينالكامبمسينومعظمينتمي

الاخرالبعضويعمل)المولدين(.المستيزوفئةإلىالخاضعة

منهمالقليليمتلكأوالبعضيستأجربينماالبنمزارعفي

وأالمحاصيلفيهايزرعونالزراعيةالأرضمنصغيرةقطعا

وأطفالهم.لأسرهمالعيع!لقمةتوفيرأجلمنالماشميةيربون

المعداتتكلفةمواجهةالمزارعينهؤلاءمعظميستطيعولا

اليدوية.المعداتيستخدمونفإنهمولهذا،الحديثةالزراعية

الصباحوفي.صغيرةقرىفيالكامبسينوغالبيةتعيش

الشاحناتأوالحافلاتيركبونأوأرجلهمعلىيمشونالباكر

منبعفالقرىوشكون.حقولهمإلىالقرويةمنازلهممن

أما.البعضبعضهابجوارتتكدسالمنازلمنصغيرعدد

المحلاتمنقليلوعددكناشبهافتوجدالكبرىالقرى

البلازا.يسمىميدانحولالحكوميةوالمبانيالتجارية

أياموالتسليةللتانسالبلازافىالناسيتجمع

مفتوحةأسواقاالقرىمنكثيرفيونجد.الاحتفالات

الطعامشراءأولبيعالأسبوعنهايةفىالناسيتجففيها

الأخبار.وتبادلاليدويةوالمصنوعات

اللاتينيةأمريكافىالريفيةالمنازلمعظمفييوجدلا

تقامالاستوائيةالمناطقوفي،غرفتانأوواحدةغرفةإلا

القم!وأعوادالطينمنتبنىأوالخشبمنالمنازلحوائط

بالقشالأسقفوتغطى،ترابيةالغرفأرضيةوتظل

معظمفإنالجبليةالقرىفيأما.بالصفيحأووالقصب

القرميدمنأسقفولهاالطوبأوالحجرمنتبنىالمنازل

فاخرةقصورفيالأثرياءالأرضملاكويعيشالأحمر.

ملاكمنكبيراعدداولكن.الكبيرةمزارعهمفىيبنونها

يقضونبينماالمزارعهذهلإدارةمديرينيستأجرونالأرض

.الكبيرةالمدنفيأوقاتهممعظم

منكثيراأدنيالريفيينحياةمستوىفإنالعمومعلى

الريفيةالاسرمعظمتمتلكولا.المدنسكانحياةمستوى

وأالمنازلداخلالمياهأوالكهرباءمثلالمريحةالوسائل

المدارسإلىتفتقركثيرةقرىفإنهذاإلىبالإضافةالهاتف

المتساويغيرالتوزيعأدىوقد.الاجتماعيةوالخدمات

مشاكلإلىاللاتينيةأمريكافيالريفيةالمناطقفيللثروة

أمريكاأقطارمعظموفي.خطيرةواقتصاديةاجتماعية



للالبنيةامربكاأ46

الأراضىمعظمتقريباالأثرياءمنقليلعدديمتلكاللاتينية

فييمتلكهاكانالأراضىهذهومعظم.الجيدةالزراعية

هاجرواالذينالمستعمرينمنالملاكهؤلاءأجدادالأصل

والذرةوالبنالموزلزرأعةالأرضوتستخدمالبلاد.لهذه

تزرعالتيالأخرىوالمحاصيلالسكروقصبالشامية

اراضيالكامبسينوغالبيةيمتلكولاالتصدير.بهدف

قطعاستئجارأوامتلاكمنتمكنتالتيالأقليةأما،زراعية

بشقأودهممايقيمعلىيحصلونفإنهمالأرضمنصغيرة

أعداداندفعتوقد.الفقيرةالتربةذاتالأرضمنالأنفس

نأبعدعملعنبحثاالمدنإلىالريففقراءمنكبيرة

.القرىفىمعقولةحياةتعيشأنمنيئست

منذاللاتينيةأمريكاحكوماتمنكثيرحاولت

ينتقللاحتىالريففىالحياةتحسنأنالقرنهذامنتصف

بعضتبنتوقد.الازدحاممنتعانىالتيالمدنإلىالناس

المزارعبشراءوذلكالزراعىبرامإلإصلاحالحكومات

فقراءعلىلتوزيعهاصغيرةمزارعإلىوتقسيمهاالكبرى

ومدالطرقببناءالحكوماتمنكتيرقامتكما.الفلاحين

الافإلىالحديثةوالخدمات،الكهربائيالتيارشبكات

إلىللوصولالمحسنةالطرقوفتحت.والقرىالصغيرةالمدن

منذالأسرمنكثيرانتقلت.فيهاوالاستقرارالنائيةالمناطق

.الجديدةالمناطقإلىالفقيرةالريفيةالمناطقمنالستينيات

نوافشلت،الجديدةالأماكنهذهمنعدداولكن

المجدبة.الأرضإصلاحلعملياتالمرتفعةللتكلفة

ذاتدائماومازالتالعائلةكانت.العائليةالحياة

شعوراإن.اللاتينيةأمريكاوتقاليدثقافةفىفائقةأهمية

فقط،وأبناءهمالأباءلاالجميعيربطوالتعاونبالولاءقوئا

والأعماموالخالاتوالعماتالأجدادإلىلمجعداهبل

وغالبا.كذلكوالأخوالالأعماموبناتوأولادوالأخوال

العملوشركاءالأصدقاءبينمشتركةالمشاعرهذهنجدما

يظهر.كماوالديهموإجلالطاعةالأطفالوشعلموالتجارة

وتقدمسئا.منهمأكبرهملمنالاحتراموالكبارالأطفال

والأمنالماليةالمساعدةأعضائهاإلىالممتدةالأسرةهده

الاجتماعية.والحياةوالأمان

مناللاتينيةأمريكافيللأسرةالتقليديالنمطيتكون

منالأسرةأعضاءشكونوقدوالأجدادوالأبناءالوالدين

إسهامأكبريقدمالذيالرجليكونماوعادة.آخرين

هنالنساءفإنذلكمعولكن.الأسرةربهومادي

ومازالتالأسرةتخصالتيالقراراتباتخاذيقمناللائى

أفضل.حياةعنلحتاالريصمنالفقراءملايينرحفشيحةالماطق!دهتوسعتو!د.البهيرةاللا"لييةأمريكامدنحولالملنتشرةالفميرةالأحياء

البراريل.فىالفقيرةلاوا!ساوأحياءأحدفيسائسةخشبيةأكواخفيتتكدسالفقيرةالأسرمنالعديدأنكيفالصورةوتوضح



74للاتينيةاأمريكا

ولكنالتقليد.هذاتتبع-الريففيوخاصة-النساءمعظم

فرص،توفرتالعشرينالقرنمنالخممسينياتبدايةمنذ

فإنالأ.صلهذاونتيجةللنساء.والعملالتعليمفيأكثر

بدأتالحضريةالمناطقفيوخاصةالنساءمناكبرأعدادا

منالستينياتبدايةومنذ.المنزلخارجبأعمالالارتباطفي

حصلناللاتينيةأمريكاأقطاركلفىالنساءفإنالقرنهذأ

النساءبعضأنكما.الانتخاباتفىالتصويتحقعلى

وشقلدتالبلاد،فيالسياسيةالحياةفيالمشاركةاخترن

أقطارمز،كبيرعددفيقياديةحكوميةوظائفبعضهن

اللاتينية.أمريكا

فيالأفرادبينعميقاوالقرابةبالولاءالشعوريمتد

مضصياتإلىاللاتينيةأمريكافيوالسودالهنودأوساط

هاتينمزاكلمجتمعلتشملالأسرةنطاقتتعدى

ب!تزوناللاتينيةأمريكاوهنودزنوجمعظمإن.الجماعتين

مش!عاتفىيعيشونمنهمفأعدا*،العرقيبتراثهمجدا

الأهدافتحقيقأجلمنللعملحياتهمويهبونصغيرة

مغانمأجلمنالعملمنبدلألمجتمعاتهمالمشتركة

اعتزازايظهرونوالهنودالسودمنكثيراإن.شخصية

مناشثرأقبائلهمأوالعرقيةمجموعاتهمإلىينتمونبكونهم

الدولة.إلىينتمونمواطنونبأنهمأعتزازهم

أ"-يكافىالوطنياللباسأزياءتتباين.الملابس

المناخمز!كللتباينتبعاأخرىإلىمنطقةمناللاتينية

تلكمث!!ملابسالمدنسكانمنالكثيريرتديوالتقاليد.

ولكن.الشماليةوأمريكاباأوررفىالناسيرتديهاالتي

الأعيادفيأما.التقليديةالملابسالريفيينمنكثيريفضل

الا*تينيةأمريكاسكانفإنالأخرىالخاصةوالمناسبات

البراقةبالألوانعادةتمتازالتي،التقليديةالملابمم!يرتدون

الأزياءلهذهصورةعلىوللاطلاع.الصارخةوالأزياء

ا!للابس.نظر:ا.التقليدية

ي!يشونالذيناللاتينيةأمريكافىالريفسكانيفضل

الخفيفة،القطيةالملابسيلبسواأناممتوائيمناخفي

النساءوترتدي،فضفاضةواسعةقمصاناالرجالويرتدي

وي!ختاج،طويلةأكمامذاتوصديرياتطويلةتنورات

يلبسأالبرد.منللوقايةثقيلةملابسالجبليةالقرىسكان

وضحةذاتبطانيةوهوالبونشووالنساءالرجالمنكل

أيضاالنسا:؟وتلبس.الرأسلإدخالمنتصفهافىمستديرة

عادةويتلفعز،طويلةأكمامذاتوصديرياتكاملةتنورات

حونالفلأصويلبس،أكتافهنحولالألوانزاهيةبشالات

أثناءالشمسرعأشعةمنللحمايةاللبادأوالقشمنقبعات

وأ-فاةالعادةفىالريفسكانويمشي.الحقولفىالعمل

منصن!هـهخفاإلايلبسونلامنهموكثيرالخفافيلبسون

القديمة.السياراتإطارات

أزياءبارتداءاللاتينيةأمريكامناطقبعضسكانيمتاز

الهندياتترتديالمثالسبيلفعلىبعيد.حدإلىمميزة

.مستديرةسوداءقبعاتبوليفيامرتفعاتفييعشناللاتي

وأروجوايالأرجنتينفيالغاوشوالبقررعاةيرتديكذلك

فيالسفلىأطرافهايدخلونفضفاضةوسرأويلالبنشو

كذلكويلبسونالمنخفضةالرقبةذاتالأحذيةأطراف

الهنودمنكثيرويلبس.الواسعةالحافةذاتالقبعات

كلووسط.تقليديةأشكالذاتالألوأنزأهيةملابس

ملابسوتصميماتألواناقريةلكلفإن،المجموعاتهذه

الهندياتمنوكثير.السنينمئاتمنذتستخدمهاخاصة

وتستخدم،مجدولةخاصةأحزمةخصورهنحوليرتدين

للرأسكنطاقالأحيانمنكثيرفيالأحزمةهذهالنساء

رؤوسهن.فوقيحملنهاالتىالصررأوالحزمبهايثبتن

لمعظمالرئيسيالغذاءالقمحيعد.والشرابالطعام

المكسيكسكانمنكثيرويقدم،اللاتينيةأمريكاسكان

مصنوعمفرودخبزرغيفوهوالتورتياالوسطىوأمريكا

،الوجباتمعظمفيالقمحأوالشاميةالذرةدقيقمن

معظمطعاممنالرئيسىالجانبوالأرزالفاصولياوتشكل

المناطقسكانإن.الغربيةالهندجزريسكنونالذينالزنوج

أما،البطاطسعادةيأكلونالجنوبيةأمريكافيالجبلية

وهو)الكسافا(ا!لينهوتفيأكلونالاستوائيةالمناطقسكان

منعاليةنسبةعلىتحتوينباتاتدرناتمنيصنعطعام

يأكلونفإنهموأروجوايالأرجنتينسكانأما.النشويات

معظمويأكلالقمحمنتصنعأطعمةمنعديدةأنواعا

يقدرونلالانهماللحوممنالقليلاللاتينيةأمريكاسكان

وأروجوايالأرجنتينسكانأنغير.العاليةأسعارهاعلى

يعيشونأنهمحيثاللحوممنكبيرةكمياتيستهلكون

الناسأنكماالأبقار.منكبيرةأعدادفيهاتتوفربلادفي

سواحلمنبالقربأوالأنهارشواطئعلىيعيشونالذين

وتتبل.والمحارياتالأسماكالعادةفييأكلونالمحيطات

بالبصلاللاتينيةأمريكافيالسائدةالطعامأطباقمنعدة

والفلفل.

الفواكهمنأنواعاألاستوائيةالمناطقفىالناسيأكل

نأكما.والأناناسوالبرتقالوالمانجوالموزمثلالاستوائية

منمتنوعةوأنواعاالقهوةيشربوناللاتينيةأمريكاسكان

كما،الماتيهيسمونهالشايمنونوعاالفواكهعصير

المتنوعة.الكحوليةالمشروباتيتعاطون

متعددةبأنواعوالعلياالوسطىالطبقتينأفراديستمتع

بانتظاميأكلونفهم.الفقيرةالطبقاتقدرةفوقهومما

الطعاممنأنواعإلىبالإضافة،اللحوممنمتعددةأنواعا

اللاتينيةأمريكافقراءمعظمغذاءإن.وطازجةمصنعة

المهمة،التغذيةعناصرإلىويفتقرالنشوياتمنيتكون
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المكسيك.لسماءيوميةمهمةيعتحراسقمحوااخاميةاأولرةامرممرودحمزرعيرووهىالتورتياإعداد

هىوالحبول!.الوحباتكا!شاصتورتيلاايأ!طورالوسطىأمرصكاولأدالم!صسيك!ى!جيرةأعداد

أطحم.اشراءديستطجعولالألهماسلورظنالرئيسيالعداء

فيتقامالتىالشعبيةالأسواقأحد

فيشعبي!موقوهو.الطلقالهواء

هذامتلويوحدلاللإكوادور.بامماريو

اللاتينية.أمريكاألحاءكللميالسوق

الفقيرةالأحياءواالريفيةالمناطة!فيالفقراءمنكثيرويعاني

التغذية.سوءمنالمدنفي

بتش!جلةأ!لاتينيةاأمري!صاس!!انيستمتع.الترويح

لعبةإن.أ!لقاالهواءفىتمارسالتيالأنشطةمنكبيرة

كثيرويبدأ.القارةفيشعبيةالألعابأكثرهيالقدمكرة

يتعلمواأنبمجردالقدمكرةكارسةفيوالبناتالأولادمن

الملاعبفيالمتفرجينمنالالافمئاتويحتشد.المشي

اللاعبينلمشاهدةاللاتينيةأمريكامدنكلفيالضخمة

كرةنجومأصبحوقد.القدمكرةمبارياتفىالمحترفين

علىبيليهالبرازيلىالنجمحصلوقدقوميينأبطالأالقدم

الستينياتفيالعالمفيقدمكرةلاعبكأعظمالشهرة

العشرين.القرنمن

كبيرةشعبية)البيسبول(أغاعدةاكرةلعبةاكتسبت

علىتقعالتيالأقطاروفيالغربيةالهندجزرفيخاصة

فينجوماالمنطقةلاعبيمن!ددوأصئالكاريبيالبحر

أطعبةأنكماوكندا.المتحدةالولاياتفيالبيسبولفرق

وترينيدادوجاماي!صاالبهاماجزرفىشعبيةالكريكيت

منضخمةأعداداالثيرانمصارعةتجتذبكماوتوباجو.

وتشملوفنزويلا.وبيرووالمكسيككولومبيافيالمتفرجين

السلةوكرةالسياراتسباقالأخرىالمشهورةالألعاب

الشبكة.وكرةالخيلوممباق

تذهبغفيرةجموعافإنالساحليةالمناطة!فيأما

وتشملالأ!مبوع.نهايةعطلةفىأصشواطئاإلىمبانتفاأ

السمك،وصيد،اتوارتصوبرالمفضلةالأنشطةا

البحر.سطحعلىوالتزحلقالأمواجوركوب،والسباحة

خيامرحلاتفيالليللقضاءالعائلاتمنكثيروتذهب

الأسرتتمتعالشتاءشهوروخلال.الغاباتفييقيمونها

زيارةوتعد.الجبليةالمنتجعاتفيالجليدعلىبالتزلجالغنية

الرئيسية،الترفيهيةالنشاطاتمنوالأصدقاءالأهل

مشاهدةأوالمذياعإلىبالاستماعالناسمنكثيرويستمتع

تشملالشائعةالترفيهيةالنشاطاتفإنالمدنفياماالتلفاز.

المسرحياتوحضموروالمتاحفالحدائقإلىالذهاب

منكبيرعددويساهموالسينما.الموسيقيةوالحفلات

تعقدالتيالبهيجةالمهرجاناتفياللاتينيةأمري!ظس!صان

هذهمنكثيروتتضمن.والدينيةالوطنيةالمناسباتفى

ذاتأعلاماالناسفيهايحملاستعراضاتالمهرجانات

تقليديةملابسيلبسونالذينالراقصونويملأبهيجةألوان

مبارياتويقيمونجميلةموسيقىويعزفونالشوارع،مميزة

نارية.وألعابا

.مسيحيوناللاتينيةأمريكاسكانغالبية.الدين

الرومانيةالكنيسةإلىينتمونمنهمالمطلقةوالأغلبية

البروتستانتيةالكنائسإلىينتمونمنولكن.الكاثوليكية
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وتجدب.سيتىمكسي!صمدينةفيلملعبصورةوهده.الكبرىالمدنمعظمفيملاعبهاوتوجداللاتينيةأمريكافيالمفضلةالرياضةهيالقدمكرة

.البطولاتمافساتفىخاصةالمشاهدينمنحشوداالرياضةهذه

أمريكاأقطارمعظمقوأنينوتضمنمستمر.تزايدفى

بعفالدولأنمنالرغمعلى،العقيدةحريةاللاتينية

دينيةمجموعاتوهناك.الكاثوليكيةالكنيسةرسمياتدعم

والبوذيينالمسلصنتشملاللاتينيةأمريكافيأخرى

أمريكاوهنودالزنوجبعضأنكما.واليهودوالهندوس

القديمة.وثقافتهمدياناتهمالهةيعبدونمازالواالأصليين

الأسبانالمكتشفوننشرلقد.الكاثوللكلةالكنيسة

ونجحوااللاتينيةأمريكافيالكاثوليكيةالديانةوالبرتغاليون

علىالأصليينالسكانمنكبيرعددإرغامأوإقناعفي

إلىالسكانمن%08حواليوينتمي.الكاثوليكيةاعتناق

الذينالكاثوليكعددفإنذلكمع.الكاثوليكيةالكنيسة

نإاخر.إلىقطرمنيختلففعلاالدينشعائريمارسون

يمزجونإفريقيةأوهنديةأصولإلىينتمونالذينمنكثيرا

التقليدية.لثقافاتهمالروحيةالعقائدمعالكاثوليكيةالشعائر

الناسحياةعلىكبيراتأثيراالكاثوليكيةالكنيسةوتمارس

موظفويمثل.اللاتينيةأمريكاأقطاربعضفياليومية

كلفىويشاركونالسياسيةالأفكارمختلفالكنيسة

مجال!سفيفعالدورولهم،الحكوميالنشاطمستويات

الخيرية.والأعمالالتخطيطبكلالختصةللهيئاتالإدارة

الدينية.شمعائرهموأجباتبممارسةقيامهمإلىوبالإضافة

الإصلاحأجلمنيعملونوالقرىالأحياءقساوسةفإن

مناطقهم.فيالفقراءعنبالنيابةالاجتماعى

أثناءكبيرةسياسيةسلطةالكاثوليكيةالكنيسةمارلست

اللاتينية.أمريكابلادكلفيالأوروبيالاستعماريالحكم

ضيعاتوأمتلكتالتعليمعلىالكنيسةسيوتوقد

منكثيرحصلتوقدغيرها.وممتلكات،المساحةشاسعة

القرنبدايةفيالاستقلالعلىاللاتينيةأمريكامستعمرات

حركاتالدينرجالبعضأيد.الميلاديعشرالتاممع

هذهعارضمنهمكبيراعدداولكن،هذهالاممتقلال

حديثاالمستقلةالحكوماتمنكثيرافإنولهذا.الحركات

الكنيسةونفوذسلطاتلتقليلخطواتأتخذت

منكثيربمصادرةالحكوماتهذهقامت.الكاثوليكية
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تهمسيص!إبتقلي!!قامتكماأمماثولي!صةاالكنيسةأملاك

أضبرعاتاجمعولجانوالمقابر،والمستعتمفيات،التعليمعلى

السيطرةهذهبإلغاء5شامتالحكوماتبعضأدكما،العامة

تماما.

الكاثولي!جةأممنيسةاارتبطهتأعشريناالقرنبدايةفي

ملاككبارم!والأثرياءيةالعسرلالقياداتوثيقاارتباطا

أمري!صاحكوماتمنكثيرفىتحكمواالذينالأراضي

القرنمنأصشينياتانهايةمنذرذأ!كمعولكن.اللاتينية

حقوتأج!مناضضالاشيال!ضيسةنشاطازدادالعشرين

قياداتمنكثيرقاموقد.الاجتماعيةوالعدالةالإنسان

فيلفشلهابشدةاللاتينيةأمريكاح!ضماتبنقدالكنيسة

إلىالنقدهذاأدىقدرالحفقراء.المنا!عبةالخدماتتوفير

السيامميةوالقياداتالدينيةأسقياداتاب!تخطيرةصدامات

الأقطار.امنعددفي

أمريكافياخبروتستاتعدديصل.البروتستانتية

منويت!صنون،المنطقةسكالىمن%5حواليإلىاللاتينية

الأسقفيةاأحصنيسةار،المعمدانيةال!صيسةأتباع

أطنهحيةاأص!صيسةاو،أطوثريةاوال!صيسةالأبسكوبية(،)1

أتهنداحزرفىاكبر:تستانتمعفمأويعيم!)الميثودية(.

الأنتيلاجزررفيسابقاتح!صمهانيابريصااكانتانتيالغربية

هولندا.تحكمهاكانتالتي

منملاي!!بدأالعشرينالقرنمنأصشينياتاأواخرمنذ

منمتنوعةأعدادإلىالانضمامفياللاتينيةأمريكاسكان

منصاطفي!لو!البنتكوستاليةعلىاعتماداالكنائس

ومعظم.الصلاةعلىتركزاشتيالنصرانيةأطقوسا

أعضاءحانواأجةأجنت!ضستااأممناثسافيالجددالأعضاء

وقدعنها.تخلواث!االكاثوأجكيةالكنيسةفيصعابقين

ارتباطهابسببالكاثوأجكيةأممنيسةمإمنهماكثيراختلى

اكتسبتكما،الاحتماعيالإصلاحبحركاتالنشصأ

منكبيراعدداالعصري!!أطقديس!تالمسيحيسوعكنيسة

البنتحومشاليةوكنائسالكنيسةهذهأعضاءويعتبر،الأتباع

.الاناللاتينيةأمريكافيوانتشارانمواكثرالأالمجموعات

اللاتينيةأمريكافيكبيرحدإلىالتعليمتحسن.التعليم

أكبرمئويةنمسبولدأتالعشرينالقرنفيأصمعتينياتامنذ

الابتدائيةبالمدارستلتحةىاللاتينيةأمريكالسكانمن

التعليمانسبةكبيرحدإلىزادت.والجامعاتوالثانوية

الذينمنوال!ضابةالقراءةيحيدونللذينالمئوية)النسبة

عدةأقطاروشيأحمر(.امنأكثرأوعشرةالخامسةبلغوا

نسبةصلتووأروجوايثوباروتشيليالأرجنتينمثل

الدوأ!منكثيروضعتوقد.%09منأكثرإلىالتعليم

منالرغموعلى.وال!ضابةالقراءةالأميينبراملتعليم

هناكأنإلاأضعليماانتشارأطمجافيحدثالذيالتقدم

عنتقلالتعليمنسبةزالتفما.باقيةماتزالصعبةمشاكل

أقطاركلوفى.وهاييتيجواتيمالامث!!أقطارفي06%

عمومامنخفضةالتعليممستوياتأننجداللاتينيةأمريكا

.المدنفيمثيلاتهاعنانريفيةالمناطقشي

الأطفالعلىتقريبااللاتينيةأمريكابلادك!وتفرض

خاصة-الأطفالمنكثيراوأحشالابتدائيةالمرحلةإكمال

يستطيعونلا-المدنمنالفقيرةوالأحياءالريفيةالمناطة!في

المدارسعددفيأضقصاسمببالشرطبهذاالوفاء

كبيرةأعداداأنكما،المؤهل!تألمعلم!تاوأضعليميةاوالمعدات

قليلةمشواتبعدمدارسهمتركإلىيضطرونالتلاميذمن

الماليالدعمتقديممنتم!ضهمابأعماليلتحقواأحي

ببناءاللاتينيةأمريكاحكوماتكلقامتوقد.الأسرهم

،الناسمنأكبرلعددالتعليملتوفيربرامجوتبنتالمدارس

عددمنألممرعبمعدليتزايدونالس!ظنفإنذلكمعوأعن

كلإلىوبالإضافة،المعلم!تأعدادأوالجديدةالمدارس

باستمرار.تزدادأضعليمات!!اليفصفإنذأك

نأالطلابيستطبعاللاتينيةأمري!ظأقطهارمن!خيرفي

وحتىالاطفالرياضمنالمجانيالتعليماعلىيحصلوا

،الطلابمنأكبرأعدادافإن،دأصكمع5.معيةاباتهـحلة

والطبقةالوسطىالطبقةمنأسرإلىيشمودالذلنحاصة

الدارسينمنتتقاضىالتىالخاصةبالمدارسيلتحقونالعليا،

إعاناتالخاصةالمدارسبعضوتتقاضى.دراسيةمصاري!

منكثيربإدارةالكاثوليكيةالكنيسةوتقومالدوأ!ةمن

المدارسكانتولقد،الختلفةالأقطارافيالخاصةالمدارس

مماأفضلالتعليممننوعاتقدمطويلةلسنواتالخاصة

الدعمبزيادةالدولةقيامولكن.الحكومية3!المدارتقدمه

المدارسمنكثيراجعلالحكوميللتعليماتقدمهالذيالمالي

للتعليممستواهفيمساوياالتعليممننوعاتقدمالحكومية

تقدير.أق!!علىالخاصةالمدارستقدمهالذي

الكلياتأرفعمنعدداللاتينيةبأمري!صايوجد

هذهمنأربعإنشاءويعود.والخاصةالحكوميةوالجامعات

.الميلاديعشرالسادسالقرنإلىالحامعات

جمهوريةفيدومينجوسانتوجامعةإنشاءتاريخيرجع

منمؤسسةأقدمتعدوهي.أم538عامإلىالدومينيكان

أما،الغربيالكرةنصففيأ!اشاالتعليمامؤلسسات

والمكسيكببيرو،ليمافيالوطنيةماركوسسانحامعتا

إلىتاريخهمافيعود،مكسيكومميتىشيالمستقلةالوطنية

فيتوماسسانتجامعةإنشاءويرجعأم551عام

.أم058عامإلىصوأ!مبياعاصمةبوجوتا

أمريكاوجامعاتكلياتفيالقبولتوسعوقد

العشرين.القرنمنالستينياتمسذكبيراتوسعااللاتينية

المرحلةمعلميعدديزيدالمنطقةدولمنالعديدوفى
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الالتحاقفييرغبونوالذينتربوياالمؤهلينالثانوية

بهذهالمتوفرةالأماكنعددعنالحكوميةبالجامعات

فينقصااللاتينيةأمري!!ادولمنكثيروتعانيالمعاهد.

الاخرين.والمهنبنوالمعلمينوالعلماءالمهرةالعمال

الدولمنكثيرقامالعمالةهذهمثلإلىالحاجةولمواجهة

فيلوظائفالشباببإعدادتقومومهنيةفنيةمدارسلإنشاء

والهندلممة.والتجارةالزراعةلاتجط

العامةالمكتباتمنأعداداللاتينيةبأمريكاوتوجد

ومكتباتقوميةمكتباتأيضاتوجدكما.المستوىرفيعة

.الأخرىالتعليمومؤسساتللجامعات

الفنون

آلافإلىاللاتينيةأمريكافيالفنيةالتقاليدتعود

تزالولاالقدماء.المنطقةهنودثقافاتإلىأي،السنين

حضاراتشيدتهاالتىوالهياك!!المعابدبقاياالانحتى

كما.قائمةوجواتيمالاوبيروالمكسيكفيالمتقدمةالهنود

ومصنوعاتوحليا،مميزةمنسوجاتالهنودهؤلاءأنتج

أنهبالذكروالجدير.الجمالبالغةيدويةوأشغالآ،خزفية

إلىالوصولفيوالبرتغاليونالأسبانالمستعمرونبدأعندما

التيالأوروبيةالفنيةتقاليدهممعهمحملوااللاتينيةأمريكا

بدأعندماولكن.السنينلمئاتالمنطقةأرجاءعمت

بدأتإفريقيا،منالرقيقاستيرادفيالأوروبيونالمستعمرون

مثلذكرهاالسالفالفنونفيتؤثرالإفريقيةالفنيةالتقاليد

التاسعالقرنخلالبدأتولقد.الشعبيوالرقصالموسيقى

تتطوراللاتينيةأمريكافيالفنونالعشرينوالقرنعشر

منبدلآالقويةالوطنيةشخصيتهالهاأصبحتحيث

ال!وروبية.الصبغة

أمريكافيالقديمةالهنديةالحضارةقامتالمعمار.

قبلالناظرينتبهرمدنوبناءضخمةمبانبتشييداللاتينية

فنانيننجمبزغولقد.البلادإلىالأوائلالأوروبيينوصول

منكلمثلاللاتينيةأمريكافىهنديةقبائلفىمميزين

المكسيكفيوالمايا،المكسيكفيوالتولتكالآزتكقبائل

فيتقعالتيالأنديزجبالفيوالإنكا،الوسطىوأمريكا

كلشيدتهاالتيالرائعةالهياكلإن.الجنوبيةأمريكاغربي

حجريةأهراماتكانت،والتولتكوالماياال!زتكقبائلمن

مدناالإنكامعماريوصمموقدالمعابد.تعلوهاضخمة

فيالإنكااستخدموقد.الجبالحوافعلىشيدت

للتصقأنهاحتىشديدةبدقةقطعتأحجارامبانيهم

الأسمنت.استخدامدونالبعضببعضها

فيالأوروبيونأقامهاالتيالرئيسيةللمبانىكانلقد

تتضمنحكوميةأغراضأودينيةأهدافاللاتينيةأمريكا

بهاتحيطساحاتأوسكنيةمناطقأومصلىأوكنيسة

القرننهايةمنوابتداءالحجر.منوسميكةعاليةأسوار

والقصورالكاتدرائياتبناءتقليدانتشرعشرالسابع

هذاوتميز.المعماريالباروكبأسلوبالريفوقصور

أهنمقةاوالتماثيلبدقةالمنقوشةبالأعمدةالأمملوب

والفضة.والذهبالملونللبلاطالمسرفوالاستخدام

بيناللاتينيةأمريكافيالحديثالمعماريجمع

الواضحةالزخرفةمعالبسيطةالهندسيةالأشكال

الهندسيالمنطقةتراثمنالمستوحاةالمنقوشةوالأش!صال

جزءاأوالمبانيكلالمعماريينمنكثيريغطي.والباروكي

صورأو)تصميماتبالفسيفساءأومذهلةبرسوماتمنها

ويمكن(،الأخرىالموادأوالحجرمنقطعمنمصنوعة

مبنىمثلمختلفةأماكنفيالمبانىهذهأمثالعلىالعثور

سيتىمكسيكوفىالمستقلةالوطنيةالمكسيكجامعة

المعماريالمهندسقاموقد.كاراكاسشيفنزويلاوجامعة

فىلمبانحديثةتصميماتبع!لنيميرأوس!!ارالشهير

البرازيلعاصمةبرازيليا

لكتابأعمالآاللاتينيةأمريكاآدابتشمل.الاداب

أسرازيلاومنريكووبورتوالأسبانيةتتكلمالتيالبلادمن

الأدبيةالمنطقةتقاليدمناقشةأجلمن.البرتغاليةتمكلمالتي

.أدب،اللاتينيةأمريكاانظر:.الجميلة

فيالتشكيليالتصويرشمل.التشكيليالتصوير

الجداريةاللوحاتالاستعمارقبلمافترةفياللاتينيةأمريكا

بعضوتزينالهنود.الفنانونأبدعهاالتيالألوانالجميلة

البشرمنأشخاصاوتصورالمعابد،الجداريةاللوحاتهذه

،الاحتفالاتفيأ!حلواتاتؤديأومعاركفيتحاربوهي

علىواكخص!بالرلمممالهنودمجموعاتبعضوقامت

والتماثيل.الفخار

فترةفي،اللاتينيةأمريكارسامىمنكثيرقلد

برسمالفنانينمعظمفقام،الأوروبيةالأ!عاليبالاستعمار

فيلاستخدامهادينيةمواضيعإطارفيأشخاصأشكال

لفنالقياديةالمراكزوكانت،والكاتدرائياتالكنائس

مكسيكوهيالاستعماريةالفترةخلالالتشكيليالت!موير

كسكوومدينةالإكوادورفىوكويتو،المكسيكفيمميتي

بيرو.في

فياللاتينيةأمريكافنانوبدأالعشرينالقرنبدايةومع

طائبوضوحتحملكانتتشكيلىتصويرأساليبتطوير

الألوانالفنانينهؤلاءمنكثيروتبحى.اللاتيخيةأمريكا

المنطقةتراثمننبعتالتيالجرجةوالتصميماتالزاهية

خوزيهأمثالمنمكسيكيونفنانوناشتهر.الهندي

سكويروسوديفيدريفيرا،ودياغوأوروزكو،كليمنتي

ال!وحاتوتحمل.الضخمةالجداريةلوحاتهمنتيجة

أحداثصورخاصةالمكسيكتاريخمنمناظرالجدارية
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أسلو!ع!كميرااحتلافايحتلوا!لاتي!يةاأمري!طشالحديثالنحتفن

مورا!سمىالرحاميالعما!هدا.الأسشعماريالعثدفيافيصهـثالمحت

العمضريراكرراستيمياتشحيورحي!لررالبراريلىا!ساداسحتهقام

.م0191عامال!شسيكتورةرالاستقلالأج!!منالنضال

الأساليبابورتيناريكانديدوالبرازيليالرساماممتخدم

اليوميةالحياةمنمستقاةلوحاتالرالحديثةالتجريدية

الفمان!تمنبارزةمجموعةأنتجتهاستيوفي.البرازيلفي

التش!صلي-التصويرفنأنفسهمبتعليمقامواالذين-

الشعبية،والفنونالمحليةالحياةمنمستقاةخياليةلوحات

أوبين.وفلوميههيبوليتهكتورالفنانينهؤلاءأضمهرومن

أمريكاهنودأبدعالأوروبيينقدومقبل.النحت

،الصغرىالتماثيلمنابتداءالمنحوتاتمنأحديدااللاتينية

المناظرعليهاتحفرالتى،الصغيرةالخشبيةأعطعوا،والأقنعة

النحاتونقام.الضخمةالتذكاريةالنصبإلىفنيةبويقة

ولكنهمالحجرمنأعمالهممنكبيرعددبنحتالهنود

والذهبال!صيمةالأحجارواالطينأيضااستخدموا

الالهةفيالفنيةوأعمالهمتماثيلهممعظموتمثلت.والخشب

كانتالتىالدينيةوالرموزيعبدونهاكانواالتيالوثنية

أسدينية.اوالمراحصالمعابدلتزيينتستخدم

الأولىالأ،مفماالنحتا!أعمامعضمأمادةتركزت

.للكناضالمعماريةاشخرفةفىأساسسادىالأورراللاستعمار

)صياغةالبلاتريسكبأسلوبشمأضحتامعفما!صات

تشبهالتيالحجرتصميماأ!أشكامرش!ط!وهذاأ!ضة(ا

النحاتأبدع.الفضةلصائغىأسدقيقةاأعنيةاالأعمالا

باسمالمعروف-ليسبوافرانسيسكوأنطونيوالبرازيلي

عشرالثامنالقرننهايةفيالأعمالأجملبعض-أليادينهو

مندينيةأش!صاللنحتقامالتاصئكشر.القرنولداية

جيراسميناسمقاطعةفيللكناثص!والحجرالخشب

البرازيلية.

أعمالومعظمعشرالتاسعأغرنامنتص!:مذ
القوميةبالعزةقوياشعوراتع!سالمرتينيةاأمري!صافيأعحتا

كتيرأبدعفقد.أطمنطقةالهندياثباقىمتزايدااكمتمافار

وحروباللاتينيةأمريكاثوراتأ!الأبطهاتماثيلأضحات!تامن

بها.ال!ستقلال

بأنواعاللاتينيةأمريكاسكانيستمتع.الموسيقى

الشوارعفيالحيةالموسيقىعزفإن.الموسيقىمنمتعددة

ملونةجداريةلوحة

فىعالميةسمعةاكتسمت

دولفىالشمرينالقرن

قام.اللاتينيةأمريكا

اللوحةهذهبتمميذ

ديميدالفمانالجدارية

حائطلتزيينسكويروس

لحامعةالإدارةمبى

المستقلةالوطسيةالمكسيك

م!سسيكوسيتى.في
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التقليدية،الموسيقىأداءأنكما،المنطقةفىشائع

تجذبالكلاسيكيةالأوروبيةوالموسيقىالسودوموسيقى

لموسيقىأنكماالجماهير.منمتحمسةكبيرةأعدادا

اللاتينية.أمريكاأوساطفيشعبيةالروك

عصرإلىاللاتينيةأمريكاهنودموسيقىتاريخويعود

رئيسيبدورالموسيقىتلكقامتوقدالاستعمار.قبلما

فىبأهميتهامحتفظةومازالتالهنوداحتفالاتمعظمفي

أدخلوقد.منهمكبيرةأعدادتقطنهاالتيالمناطق

الأوروبيةالموسيقىمنأشكالأالأوروبيونالمستوطنون

وتجمع.اللاتينيةأمريكاإلىالموسيقيةالالاتوكذلك

الأسبانيةبالأنغامكزوجةالهنديةالألحانالمستيزوموسيقى

ومناطقالغربيةالهندجزرفيالموسيقىتعكسكما.الحية

التيالإفريقيةالموسيقىتقاليد،الرئيسيالساحليالشريط

المزارعفييعملونكانواالذينالسودالأرقاءأدخلها

موسيقىفىالمعقدةالإفريقيةالأنغاملممماعويمكن.الكبرى

فينوفاوالبوساالسامباوألحانترينيدادفيالكاليبسو

البرازيل.

أمريكالموسيقىعزفهمفيالموسيقيونويستخدم

وتتضمن.ومتنوعةخاصةموسيقيةالاتالتقليديةاللاتينية

اذ)الغيتاروالكوترووالمعدنيةالخشبيةالطبولالالاتهذه

الزيلفونالةتشبهموسيقيةأداة)والماريمبا(الأربعةالأوتار

القرعنباتمنقرعأدوات)والماراكطس(،الخشبية

النايآلاتالتقليديةالموسيقىمعظموتسود(.الجاف

.الصغيرةوالدفوفوالكمانوالبوقالتقليديةوالقيثارة

فرقالكبيرةاللاتينيةأمريكامدنمنكثيرفىتوجد

الموسيقيةالمعزوفاتلعزف)أوركسترا(كبرىمومميقية

الفرقإلىبالإضافةالصغرىللمعزوفاتوأخرىالكبرى

أعمالوالجمعياتالفرقهذهتعزف.الكبرىالأوبرالية

الألحانأثرتوقد.الكلاسيكيةالكبارالأوروبيينالمؤلفين

الموسيقىعلىواضحاتأثيراالأوروبيةالكلاسيكية

منعددبدأثمعشر،التاسعالقرنحتىالمحليةالسيمفونية

فىالقومىتراثهمعنالتعبيرفياللاتينالموسيقىمؤلفى

المؤلفينمنعددبدأالعشرينالقرنبدايةففي.موسيقاهم

منلوبوس-فيلاهيتورأمثالمنالعالميينالموسيقي!ت

إدخالفىالمكسيكمنشمافيزوكارلوس،البرازيل

أدخلوأكما،موسيقاهمفيالشعبيةوالألحانالميلوديات

بعضعزففيالتقليديةالموسيقيةالأدواتبعضأيضا

الفنية.أعمالهم

حياةفيكبيرةأهميةذاالرقصكانلقد.الرقص

بتطويروالسودالحمرالهنودوقام.اللاتينيةأمريكاسكان

والاحتفالاتالدينيةالعباداتتصاحبلكيرقصاتهم

،الزواجوحفلاتالميلاد،أعيادمثلالحياةمناممباتببعض

الأوروبيونالمهاجرونقامكذلك.الموتىعلىوالحداد

إلىبلادهممنبهاأتواالتيالشعبيةرقصماتهمبإدخال

فيرئيسيادورايؤديالرقصويظل.اللاتينيةأمريكا

أقطارمنكثيرفيالقرويةوالمهرجاناتالدينيةالاحتفالات

أشكالأكثرمنشكلالرقصأنكما،اللاتينيةأمريكا

منكثيرالبلادمنكثيرفيويوجدالبلاد.فيشعبيةالمرح

شعبيةرقصاتالمسرحعلىتقدمالتيالشعبيالرقصفرق

الفولكلوريالباليهفرقةالفرقهذهأشهرومن.تقليدية

العالم.أقطارمنكثيرفيحفلاتهاقدمتالتيالمكسيكي

رقصاتهاللاتينيةامريكاأقطارمعظممنقطرولكل

منخطواتالرقصاتهذهمنكثيرويتضمن.بهالخاصة

سبيلوعلى.البرتغاليةأوالأسبانيةالشعبيةالرقصات

)خطواتزاباتيدوالراقصةالأسبانيةالحركةنجدالمثال

رقصةمنجزءاتكون(الأرضعلىبالكعبالضرب

فنزويلافيوالهوروبووتشيليبوليفيافيالكيوكا

أما.المكسيكفيالمكسيكيةالقبعةورقصةتباتيووجاربو

الإفريقيةالتأثيراتامتزجتفقدالغربيةالهندجزرفي

وقدالتشاتشاوالرومباالقاعاترقصاتفيوالأمسبانية

والرقصاتوالتشاتشاالرومبامثلرقصاتاكتسبت

البرازيليةوالسامباالارجنتينيةالتانغومثلالأخرى

أمريكادولفيواسعةعالميةشعبية،الكوبيةالكونغاو

الغربية.الدولومعظمكلها

اليدويةالحرفأدواتمنكثيرتمتاز.اليدويةالحرف

الفنيالجمالتحمعبأنهااللاتينيةأمريكاسكانيصنعهاالتي

يسمىالفنمنالنوعهذاإن.التطبيقيةالعمليةالفائدةمع

فياليوميةالحياةمنجزءاأصبحوعملهاالشعبيةالفنون

المعداتفينجدأنالممكنومن.المنطقةأقطارمعظم

مثلوالجمالاللإتقانمنعاليامستوىالمنزليةوالأدوات

المعابدفيالموجودةوالموادالزينةأدواتفىالموجودةتلك

العاليةبقدرتهماللاتينيةأمريكاسكاناشتهروقد.الدينية

والفخارالمعدنيةوالصناعاتالزجاجيةالأوانيإنتاجفى

والنسيج.

معظمأنكما.رخيصةاليدويةالأشمغالهذهومعظم

خاماتمنبيوتهمفييصنعونهابعملهايقومونالذين

بنسجالأنديزجبالهنوديقومالمثالسبيلفعلى.محلية

ينتجونالتيواللاماالألبكةمثلحيواناتشعرمنالصوف

جزرفىأما.والصديرياتالعباءاتمنجميلةقطعامنها

البحريةالمأكولاتلطبخأوانييصنعونفإنهمالغربيةالهند

لكيالهندجوزثمارويشكلونالبحريةالأصدافمن

أراضىفيأما.الطعامتصبلتقديمتصئأطباقا

الأهاليفإنالوسطىبأمريكاالامشوائيةالمنخفضات

القوية.النباتيةالأليافمنخفيفةقمصانايصنعون
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يمهـاك!سه*.ا،،صيتأس!!-اشاسعا5اشتحاراخحتشراليدويةالحرف

الأحمرصاأحدبادصدأإد.أحىا5أ!حاراراطعدليةابالحر!الحمر

ا!لأا!اد.هـا،ليقماش!عس!!ميقواط!صسيكاص!اشانجوتيكقائل

اليدويةأ!الأشغااهذهمنتجاتمعفمأتزخرفو

أررجاجاأش!!المتلالعتسعبيةالفنونفيشعائعةلبأش!ظ

علىونجد.همديةدينيةلرموزأووالضفادعوالكلاب

دينيرمزهووالإدعين!سمونهرسماالجدرانمعظم

أصعة.متقاخشبيةعيدالىحولثابت

تاريخيةنبذة

أمري!صاتأضارالعريضةالخطوطالقسمهذايتابع

م!!،قطرتاريخعلىالاطلاعفيرغبتإذا.اللاتيمية

نهايةوفيبالقو،الخاص!أ!المقاإلىاشجوفبإمكانالث

شيأ!اردةاأ!دولاهذهبمقالاتقائمةالمقالةهذه

الموسوعة.

أحسكاناأولآالحمرالهنودكان.الأوائلالسكان

أمعلافأنأعلماءايعتقد.اللاتينيةلأمري!!االأصلإيئ

ماممذآلمميامناجةأحثممااأمريكاإلىقدمواالهمودهؤلاء

ب!تيصلىبرزحهناكشانحيثسحنة00002علىيزيد

مضيقباسماألانايعرف!هـماأصثمماليةاوأمريكاآسميا

وم!وأل!س!صا.آ!ميابرأ،د1يفصلىالمضيهتوهذابيربخ

البررخهذااعبروقدآمميامنالناسربعضي!صنأنالمحتم!!

معلالةأصبحتوقدالصيد.حيواناتبعضبتابعونو

0006عامحوافيوفيالحمر،أ!نوداباسمايعرفونهؤلاء

الأمريكتينأرجاءمعظمفيالهنودهؤلاءانتشرالميلادة

الجنوبية.أاللأمري!صاالجنوبيأطرفاحتى

فىيعيشونالسنينلآلافالحمرالهنودظ!

عنبحثابا!شمراريتحركونكانوا.صغيرةمجموعات

بعضقامثم.لهمكطعامالىهـيةأضباتاتواالصيدحيوانات

أولهمالهنودكان.الأرضابزراعةالنهايةفيالهنود،

والفولوالفاصولياأصشاميةاأرزرةاوأحصاكارازرعشمعب

كان.والطماطموالتبغوالقرعطعرأجصاأواأسسودانيا

بقعةفيالعيشالزراعةمارسواالذي!اعنود،ابإم!صان

قام.غيرهمويكفيحكفيهمطعاماينتجودحيثواحدة

طعاموإنتاجواحدمكانفيبالاستقرارمنهمالمزارعون

والاستقرارالدائمةالمنازلببناءهؤلاءوقام.غيرهمل!صير

لعضنمتالهنودالسكانزيادةومع.صعيرةقرىفي

وعواصمكبيرةمدنثمصغيرةمدنإلىوتحولتأغرىا

متقدمة.حضاراتنموأإأخطوراهذارأدى

فىالمبكرةالهنودحضارةت!صنأنالمحتملىصو

فىالأولمكحضارةتقع،لمكالأراإلىحذورحسادتعوأ!هـج!ط

القرنينبينفيماالمكمسيكبشرقالآدتعرفأضيااطنصقةاا

التىالماياحضارةأماالميلاد.قب!!والحاص!عشرأضالثا

الوسطىأمري!!اوشمالأطكسيكاجنوبمنطقةفيكشأت

القرنمنتصفبينفيماازدهارهاقمةإلىوصلتفقد

الماياحضارةأنتجت.الميلادي!تالعاشرأغرنواأثالثا

والخزفالتشكيليوالتصويرالمعمارمنرائعةمجموعة

التقويماختراعإلىالحضارةهذهتوصلتكما.أضحتوا

الماياامتلككما.لدسابةمتقدمانظهاماوكذأسكالسنوي

بمواسمبدقةالتنبؤعلىماعدهمامماأنحلكبامتقدمةمعرسة

ن!متشعبةشبكاتبناءاممتطاعواحما.محاصيلهمرراعة

أاللأرضر.اتختالريقنوات

القرنمنالمكسيكوسطفيأضحكماالتولتكالمشطاع

الأزتكولكن.الميلاديينعشرالثالثالقرنحتىأصعاشرا

يحلواأناستطاعواالميلاديعشرالخامسالقرنبدايةفي

استمرت.المنطقةشعوبأقوىويصبحواالتولتكمح!

عشرالسادسالقرنبدايةحتىمزدهرةالأزتكاحضارة

أهراماتبناءالأزتكواالتولتكمنكلوا!عتطهاع.الميلادي

.الآنحتىموجودةمنهاكتيرلقاياأصتمازاومبالطضخمة

ضخمةإمبراطوريةيحكمأناستطاعالإن!!اضمعبأنكما

شعوبأتقنت.الميلاديعشرالسادسا!رنابدايةحتى

وبنواالمعمار.فىعاليةدرجاتإلىصلواروالزراعةاللإن!صا

مدنيربطوالكيالأنديزاجبالعبرالطرقمنوالممعةشب!صة

مزارعوامشطاع.البعضلعضهامعالمتباعدةإمبراطوريتهم

جلبواثمالجبالمنحدراتفيزراعيةمصاطببناءالإن!صا

.الريقنواتدوا!مطةالقطعهذهإلىالمياه
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مهمةتواريخ
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إيطاليبحاروهو-كولمبوسكريستوفرأصبحام294
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أملعلىأسبانيامنغرباكولمبوسأبحروقد.اللاتينية
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وهوالشرقيالقسمبضمالبرتغالقامتلذلكونتيجة

هذهالبرتغالضمتوقد.البرازيلباسمحاليامايعرف

ملاحنزلعندماأم005عامفيأملاكهاإلىفعلاالمنطقة
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فقدالاخرونأما.المعدنيةوالثرواتالمغامرةفيحئامنهم

والتبغالسكرقصبفيهازرعواالتيالكبيرةالمزارعأنشأوا

أستعماروتمأوروبا.إلىيصدروهالكيالاخرىوالمحاصيل

المستوطنينأوائلفيهبدأالذيالوقتفياللاتينيةأمريكا

لأمريكاالأطلسىالساحلإلىالوصولفيالأوروبيين

خلالوفيعشر.السادسالقرنمنتصففيالشمالية

والفرنسيونوالبريطانيونالهولنديونبدأعشرالسابعالقرن

وعلى،اللاتينيةأمريكافيصغيرةمستعمرأتإقامةفي

الغربية.الهندجزرالخصوصوجه

بسبباللاتينيةأمريكاهنودمنكبيرةأعدادماتت

قتلكمامعهمالأوروبيونجلبهاالتيالجديدةالأمراض

القرنبدايةفيأسبانياأسعست.الحروبفيالكثيرون

حسب.اللاتينيةأمريكافيالإقطاعيالنظامعشرالسادس

تمئالمستوطنينالاستعماريةالسلطةكانتالنظامهذا

الهنودوامتلاكلامتلاكهاالأرضمنواسعةمساحةالجدد

المستوطنونوكان،الأرضهذهعلىيقومونالذين

دونللعملسخروهمحيثإتاواتالهنودمنيجمعون

السادةعلىكان.المناجمفىأوالسادةمزارعفيإمامقابل

النصرانية.فيويدخلوهمالهنوديحمواأنهذامقابلفي

.بقسوةالهنوديعاملكانالمستوطنينهؤلاءمنكثيرالكن

وعندما.المعاملةوقسوةالإرهاقمنالهنودملايينومات

فيالأوروبيونبدأالانقراضفيالهنودالسكانعددبدأ

كعبيد.إفريقيامنالسوداستجلاب

ثلاثفىالمستعمرةاللاتينيةأمريكافيالسلطةتركزت

الحكومةموظفيمنالأولىألمجموعةتكونت،مجموعات

قامحيث،أوروبيينحكامبتعيينقامتالتيالاستعمارية

ذاتسلطةعلىبالسيطرةمستعمرةكلفيالحكامهؤلاء

القوةتتركزحيث،الإدارةمنالنوعهذاإن.عاليةمركزية

حكممنالأوروبيينمكن،معدودينأفراديدفي

ثرواتاستغلالهوواحدهدفأجلمنالمستعمرات

حد.أقصىإلىالطبيعيةالبلاد

همالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةقساوسةوكان

علىالقساوسةسيطرحيثالبلادفيالقويةالثانيةالمجموعة

النصرانيةنشربمهمةكلفواكماالمستعمراتفيالتعليم

.والزنوجالهنودوسط

أمريكافيوالنفوذالسلطةصاحبةالثالثةالمجموعةأما

الأرضملاككبارمنتتكونفكانتالمستعمرةاللاتينية

اللاتينيةأمريكافيمستوطغاتنشأت.المناجموأصحاب

المعدنيةالثرواتمصادرأوالجيدةالزراعيةالأراضيحول

التجمعأماكنمنالعديدفإنلذلكونتيجة،الهامة

وفي.الاستعماريةالإدارةمراكزعنبعيدأيقعكانالبشري

والسياسيالاقتصاديالتحكمكانالحالاتهذهمنكثير

بعضاستخدم.المحليينوالمناجمالأرضأصحابيدفي

بطريقةسلطاتهمالمناجموأصحابالأرضملاككبار

قاسين.طغاةكانوافقدالاخرالبعضأما،عادلة

اللاتينيةأمريكاثرواتمنطائلةأرباحاأوروباجنت

بانتظامتبحرالسفنوكانت.الزراعيةومنتجاتهاالمعدنية

بالفضةمحملةأوروباإلىاللاتينيةأمريكاموانئمن

البنتشملفكانتالزراعيةالصادراتأما.والذهب

المتتابعةالسنواتوخلال.والتبغالسكروقصبوالقطن

أمريكاعلىاعتمادهفييتزايدالأسبانىالاقتصمادأصبح

اقتصاديةأزماتمنتعانىكانتأسبانياولكن.اللاتينية

اللاتينيةأمريكامنالقادمةسفنهابعضلغرقنتيجة

المحيطتجتاحالتيللعواصفنتيجةالثمينةبالبضائعمحملة

السفن.تلكعلىالقراصنةغاراتبسببأوالأطلسي

الحكماستمر.المستعمراتفىالعامالسخطبداية

ثلاثةحوالياللاتينيةأمريكافيالأوروبيالاستعماري

بينتدريجياينموالسخطبدأالفترةهذهوخلال.قرون

يتوقوناللاتينيةأمريكافيالسكانمنكثيركان.السكان

أمورهمفيالتحكمفيأيديهمإطلاقمنمزيدإلى

تجاهلتالأوروبيةالقوىأنغير.والاقتصاديةالسياسية

الاستقلالإلىالدعوةحركةفأصبحتالسكانرغبات

إيقافها.المستحيلومنقوية

سكانأوساطفيالاستقلالفىالرغبةنبعتوقد

يرضلمأهمها:مندوافعلعدةاللاتينيةأمريكا

أسبانيأصلمنانحدرواالذينأولئكوهم،الكريولوس

المرسلينالموظفيناحتكارعن،اللاتينيةأمريكافيوولدوا

هؤلاء-وكانالدولةفىالقياديةالوظائفلكلأسبانيامن

ليسوالأنهمالكريولوسبدورهميحتقرون-الموظفينكبار

أوروبا.مواليدمن

المستيزووسطحدةأكثركانالسخطولكن

كثيرةوأملاكاثرواتبعضهمجنىالذين)المولدين(

الاستعمارية.الإدارةفينشطدورفىيطمعونوكانوا

وأالاجتماعيةمكانتهمكانتالمستيزوهؤلاءولكن

أمريكافيالمتحكمينالأوروببنعندمتدنيةالسياسية

اللاتينية.

قدأوروباإلىالمنطقةلثرواتالمستمرالتدفقأنكما

أسبانياوكانت.اللاتينيةأمريكاسكانمنكثيراأغضب

الوطنمعإلآبالتجارةلمستعمراتهماتسمحانلاوالبرتغال

حتىللمستعمراتيسمحيكنولمأوروبا.فيالأم

إلىبالإضافةالجديد.العالمفيبينهافيماالتجاريبالتبادل

هذهفرصمنأضعفتاقدوالبرتغالأسبانيافإنهذا،

حركةتشجيعهاعدمنتيجةالاقتصاديالنموفيالأقطار

الاستعماريةالحكوماتكانتلقد.هناكالصناعيالتطوير
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شراءعلىاللاتينيةأمري!شابلادتجبرأنتودال!وروبية

أصسلعاهذهتصنيعمربدلأأ!همنعاالأوروبيةاالمنتجات

بأنفسهم.

أبناءمنهاعانىاشتيرالاقتصاديةالسيا!ميةالمظال!اأدت

أمري!صابلادفيالإستقلالقويةرغبةظهورإلىالمستعمرات

بإحداثقامتاأجرتغالواأسانياأنمنالرغموعلى.اللاتينية

أغرنابدايةقب!طالمستعمراتفيال!صلاحاتمنعدد

سكانمنكبيراعدداأدإلا،الميلاديعشرالتاسع

.الاستقلالفييرغبونكانواالمستعمرات

أخيراالاستقلالحروباشتعلت.الاستقلالحروب

الشماليةأمريحافيأحداثنتيجةأ!لاتينيةاأمريكافي

(2178311-)077االلأمري!جةاالثورةنجاحإن.وأوروبا

أف!نسيةاأضوردابهاعدتوايتىأسماواةاوالحريةومث!!

أ!س!صانحيهمصدر!صانتأم(997أم-)786

تفقدانكانتاواكبرتعالأ!مبانياأنكماالبؤساء.المستعمرات

اجتاحتشقد.كبيرةأ!يةدركقوىوأهميتهمامكانتهما

البرتعالأم708عامأغرنسيةابونابارتنابليونقوات

الإمبراطورلتنحيةنابليونقامالتاليالعاموفيواحتلشها.

جوزيفأخيهبتعيينقامراممبانياعرش!منالسابعفرديناند

قوةتضعصأنالطهبيعيمن!صانولهذا.مكانهبونابارت

منكبيرعددانتهزوأرزامستعمراتخا،فيأسبانياتحكم

أجلمنأ!أصضاابدأواوأغرصةاالمستعمراتهذهمع!صان

.اللأ!شقلال

فيو.أم081عامألمسبانياضدثورتهابدأتالمكسيك

الكاثوأجكيةأحخيسةاقساوسةمناثنانالنضالقادالبداية

مارياوخوزيه!وستيلاأيهيدالغومغويلهما،الرومانية

فشلت.الأوداالثورةهذهولكن،لافونأيموريلوس

هيدالغوالقائدينباعدامالأمسبانيةالقواتوقامت

عامفيإلااستقلالهااطكسيكاتنلولما.وموريلوس

.أم182

أم821عامألممبانيامنحريتهانالتالوسطىأمريكا

فإنلهذاتدكر،اقتصاديةأهميةالوسطىلأمريكاتكنولم

سكاننجحوأ!ذاكبير.حدإلىالمنطقةتجاهلتأسبانيا

وفيدماء،إراقةبدونالاستقلالعلىالحصوأ!فيالمنطقة

وإلسلفادوركو!شاري!صامنكلأصبحتأم822عام

المكسيك.منجزءاونيكاراجواوهندوراسوجواتيمالا

وكونتأطحسيكاعنانفصعلتأم،823عامفيولكن

الولممطى.أمريكاأقاليماتحادباسمعرفتسيامسيةوحدة

هداانهيارلدايةإلىأدتحادةإقليميةمنافساتولكن

دولةكلحطنتأم841عاموبحلولأم838عامالاتحاد

جزءابنماإقليماوكان.مستقلةجمهوريةأصعبحتقدمنها

عندماام،309عاموحتىأم821عاممنكوأ!مبيامن

الأمريكيةالمتحدةالولاياتمنبمساعدةمبياشوأءثارت

التى-بليزوكانتمستقلا.قطراالنهايةفيوأصبحت

-أم739عامحتىانبريطانيةراسهندرباسماعرفت

حينام819عاموحتىأم862منبريطانيةمستعمرة

مستقلة.دولةأصبحت

النضالفيبطل!تأبرزكان.الأسبانيةالجنوبيةأمريكا

الجنرالهماالأسبانيةالجنوبيةأمريكاامعتقلالأجلم!

يدخوزيهالأرجنتينيوالقائدبوليفار!ميمونالفنزويلي

وكولومبيابوليفيامنكلالوليفارساعدوقد.مارتنسان

حاربكماالمشقلالها.ني!!علىوفنزويلاوبيرووإكوادور

وليرو.وتشيليالأرجنتينا!حتقلالأجلمنمارتنسان

ديفرانسيسكوالفنزويليأصورياقادأم608عاموفي

قامثم.الأسبانضدالنجاحأعاي!ضصخ!ردثوميراندا

ضدجديدةحملةبقيادةميراندا،أنصارمنصانر،أجثمابو

قواتهحاربتولقد.ام813عامفيكذأسكالأسبان

تنتزعأنقبلسنواتالعشرتناهزلمدةأاللأسبانيةاأغواتا

ولقد.أم482عامبيرو،كوشو،أيافيمنهاالنهائيالمصر

فيالأسبانيةللمستعمراتبالاستقلالالنصرهذاأتى

الجنوبية.أمري!!اشمال

أعلنواتشيليفيالأراضيملاكفإنالجنوبفيأما

.م0181عامايلأمعبانياللاستعمارمنبلادهمالمشقلال

تم!ضتوأخيرا.قهرهممنتم!ضتا،سبانية1أغواتاول!ش

،ا!-أ--ح!اعتحدةالولاياتاسموإ

؟\!،دلأيدة--كا--لا3اأ!لأ،صاليااحررص!جص

!!لا/!د1ب-يخو؟شفنمطيش-ت-منر!ءأ

-!،لأ-همدررإسط

إوونطالمجةلاساحلأنم

أ!!موصلمصكيتوكاتم،ء!---:ر-بادا

ص-بر.عالوللدله

هضزكرهجرانادامم!العرلسبهيتحلاعبالا

"أ،و*ب-.3.3/،-جمرتر*3

لى!--لا-البرازبل!م!-ححا يركصح!

نمحبطا!1!!!لمابيرو+جه/كاص

أ3+؟ر

الألشار!/ألململابلاتا!ألم-

البرتعاليون!ايرودلألم-?

البرلطاليونألماكأ--س

/هـدبمبهلإر!ؤذ

الهولنديون!!ص6،

لفرنسيونا+"؟سليبمبر"*

ا!شطاعتالا!حتعماري،الح!-ص!عام003لعدرأم،097عامفى

ذلكوممذاللايية،أمري!ط!لديالتحكمأوروديةرأق!ااحمسة

القوةاللاتيميةأمريكافياندلعتالتىالتوراتأصسفتاضاريح،ا

الممطقة.تلك!يااللأوروبيةا
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التشيليوالبطلمارتنسانمنكلقيادةتحتجيوش

فإننعرفوكما.ألاستقلالانتزاعمنهيغنزأوبرناردو

حررقد،أم681عاموذلك،مضىفيمامارتنسان

جيوشهحاربتذلكوبعد.الألعمبانحكممنالأرجنتين

بيرو.استقلالأجلمن

إطلآتدونالبرتغالمنحريتهاعلىحصلتالبرازيل

حاكمأنإلىذلكفيالسببويرجع.واحدةطلقة

البرازيلإلىبلادهمنهربقدكانجونالأميرالبرتغال

نابليونهزيمةوعند.ام708البرتغالنابليوناحتلعندما

ابنهوتركالبرتغالإلىجونالأميرعادعاماعشرأربعةبعد

يعودوالمالبرازيليينولكن.البرازيلعلىحاكمابيدرو

عنبالاسعتقلالطالبواأرزا.أوروباتحكمهمأنفيراغبين

إمبراطوريةالبرازيلبيدروأعلنام282عاموفي.البرتغال

.الأولبيدروالإمبراطورباسمالبلادعرشوتولىمستقلة

لوفرتيرتسوينقادأم197عامفى.الغربيةالهندجزر

الفرنسيين.الحكامضدثورةفيهاييتيفيالسودالعبيد

دولةأولوأصبحتأم408عاماستقلالهاهاستيونالت

استقلالهاالدومينيكانوأعلنت.اللاتينيةأمريكافيمستقلة

فيالأسبانيالحكمضدثورةنشبتثم.أم484عام

الأمريكيةالمتحدةالولاياتومعاندت.ام598عامكوبا

الأمريكيةالأسبانيةالحربنشوبإلىأدىمماكوباثوار

وانتصرت.المتحدةوالولاياتأسبانيابينام898عام

جمهوريةكوباوأصبحتالحربهذهفيالمتحدةالولايات

أسبانياتنازلتالصلحمعاهدةلشروطووفقا.ام209عام

ولكن.المتحدةأ!لاياتاإلىبورتوريكومستعمرةعن

وأالبريطانيالحكمتحتالغربيةالهندجزرمعظمظلت

ونالت.العشرينالقرنمنتصفحتىالفرنسىأوالهولندي

أتنابينما.الفترةهذهمنذاستقلالهاالجزرهذهمعظم

علىالسيطرةمنمزيداالأخرىالصغيرةالجزرمعظم

شؤونها.

اللاتينية-أمريكاسكانخضع.الاستقلالمشاكل

ولم،البعيدينأوروباملوكلقوانين-الاستعمارفترةخلال

تم!م!التيالأمورفيالرأيإبداءحقالسكانلهؤلاءيكن

وعندما.الإدارةفييشاركوالمفإنهملذا،حياتهمصميم

الحكمفيتجاربهمكانتالمستقلةدولهموأسسواتمردوا

بعضظنالسببلهذاالحدود.أبعدإلىمحدودةوالإدارة

فىجمهوريةحكوماتإقامةالحكمةمنليمم!أنالقادة

بأفكارمتأثرينالمتحمسينالوطنيينلكن.اللاتينيةأمريكا

المطالبةعلىأصروا،والأمريكيةالفرنسيةالثورتين

جمهورية.بحكومات

والقادةالمواطنونأدرك،الالمشقلالعلىالحصولبعد

تحويلهامنكثيراأسهلوإعلانهاجمهوريةحكومةإقامةأن

إلىالدوللهذهالجددالقادةافتقاروأدى.واقعةحقيقةإلى

وعرضها.البلادطولفيعنيفةصراعاتإلىالخبرة

مقيمينبهاوانفردواالحكاممنعدداسحلطةواغتصب

منحاربتالتيالجيوشوقامت.ديكتاتوريةحكومات

ودعمالديكتاتورلنالحكاممعبالوقوفالاستقلالأجل

الأرضملاككبارسيطرأخرىبلادوفي.سلطاتهم

الحكومة.علىالأثرياء

قامتوالاستقلالالحريةعلىالحصولبمجرد

القرننهايةوشهد.الرقلمالغاءاللاتينيةأمريكاجمهوريات

الاستقلا!ولكن.المنطقةفيالأرقاءكلتحريرالتاسئحشر

المواطنين.معظمحياةفيالتحسنمنبالقليلإلايأتلم

المؤسمماتعلىوالمستيزوالأثرياءالكريولوسانقض

فقراءأماكلها.واحتووهاقائمةكانتالتيالاجتماعية

منأغليلاعلىإلايحصلوافلموالسودوالهنودالمستيزو

الحياةأصبحتنادرا.كانهذاوحتىوالنفوذأسسلطةا

فيعليهكانطكاوقسوةصعوبةأكثرالناسلمعظمبالنسبة

السابق.

منعددبينالعلاقاتتدهورت.الحدوديةالنزاعات

بسببكبيرحدإلىالا!شقلالمنذاللاتينيةأمريكاأقطار

عامالحربنشبتفقد.الوطنيةالحدودحولالاختلافات

متنازعمنطقةبسببوالبرازيلالأرجنتينبينأم825

بعدالدولتانوقعتوقد.الدولت!تحدودتمبرعليها

ا--س
،،-،3

ي!.الاستقلالبعداللاتينيةأمريكادولليرحدثتالحدودحرب

دولامشطاعت(،أم087أم865)الثلاثيالحلصحرب

تهزمأنوأروجوايأسراري!!واالأرحنشينمنالمكودالتحالف

.حوايرابا
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المستقلةأروجوايدولةبموجبهاقامتاتفاقيةسنواتثلاث

الثلاثيالحلفحربوفيعليها.المتنازعالمنطقةفي

وأروجوايوالبرازيلالأرجنتينهزمتأم(861087)5

علىالنهائيالاتفاقإلىالحربأدتوقد.باراجوايدولة

سكاننصفحواليول!شالأقطار.لهذهالمشتركةالحدود

حربوفي.الحربهذهمعاركفيماتواباراجواي

منح!لاتشيليحاربتام(883-أ)987الباسفيك

أطمحيطمحاذيةاتبابيغيةمنطقةلسببوبيروبوليفيا

وامتدثالحربهذهشىتشيلىانتصرتوقد.الهادئ

ذلكومنذ.المحيطعلىساحلبدونبوليفياتاركةالمنطقة

البحر.علىمنفذبلادولةوبوأسفياالتاريخ

اندلعم3591وحتىأم329بينماالفترةوفى

تشاكوجرانعلىللسيوةوباراجوايبوليفيابينأطالقتا

وفي.البلدينبينالحدودعلىتقعمنحفضةمنطقةوهي

.باراجوايإلىعليهاالمتنازعالمنطقةمعظممنحتالنهاية

القرنبدايةفىوالإكوادورليروبينمراتعدةالقتالأندلع

نهرحوضفيمحدودةغيربريةمسطقةحولالعشرين

بضمبيرووقامت.أجرازيلواالإكوادهـربينتقعالأمازون

،م5961ينايراحرأووفى.الأربعيسياتفىإليهاالمنطقة

إلىالتوصلبعدهاتمالدولتينلينمسلحةاشتباكاتبدأت

الحدوديلصراعهماتفهئنهايةالنارإطلاقلوقفاتفاقية

وكانت.الجرحىرالقتلىعشراتفيهسقطالذي

والبرازيلالأرجنتينمنالمؤلفةالرباعيةالوساطةمجموعة

لاتفاقيةالضامنةالدولوهي،المتحدةوالولاياتوتشيلي

فبرايرفيالموقعةالجديدةالاتفاقيةتلكرعتقدريو،

ملكيةجواتيمالاادعاءالمستمرةالمنازعاتومن.أم599

بحواليتطالبفنزويلاأنكمابليزلدولةخاضعةأرض

غايانا.دولةأرباعثلاثة

اعتمدت.الاقتصاديوالنموالتجاريةالعلاقات

العهدمنذاللاتينيةأمريكاأقطارمعظماقتصاديات

الزراعيةالمنتجاتمنقليلعددتصديرعلىالامشعماري

منأساساتتكونالأقطاربعضصادراتأنكما.والمعدنية

فيوالبنهندوراسفيالموزالمثالسبيلعلىواحد،منتج

منكلفيوالنفطتشيليفيوالنحاسكولومبيا

كوبامنوالسكروفنزويلا،والمكسيكالإكوادورا

يأإنبوليفيا.منوالقصديرالدومينيكانوجمهورية

يخلقالصادراتلهذهبالنسبة،السوقأسعارفيانخفاض

منذالدولمنكثيرأنفقتوقد.قا!ميةاقتصاديةأزمات

منضخ!ةكمياتالعشرينالقرنخمسينياتمنتصف

اعتمادهاتقليلبهدفجديدةصناعاتلتطهويرالأموال

كثيرحصلتوقد.محددةومعدنيةزراعيةصادراتعلى

اقتصاديةمؤسساتمنقروضعلىالأقطارهذهمن

.الأخرىالجديدةالصناعاتتطويرلتحقيقودوليةإقليمية

مناقتصاديةمساعداتعلىالأقطاربعضحصلتكما

.أخرىأقطار

الماضيفيتستورداللاتينيةأمري!صاأقطارمعظمكانت

وقد.المتحدةوالولاياتأورشبامنالمصنعةالسلعمعظم

نسبياقليلةاللاتينيةأمريكادوأ!ب!تفيماالتجارةكانق

التصنيعنمومعولكن.متشابهةسلعاتنتجكانتلأنها

التجارةلتشجيعمتعددةأقتصاديةأتنايماتتكونت

اللاتينيةأمري!صارأبطةأضنظيماتاهده.وتشملالإقليصية

والمجتمعأمريكا،لوسطالمشتركةوالسوق،أصلتكامل

هذهوتعملالأنديز.وحلف،المشتركةوالسوقال!!اريبي

المشتركةالأقطاربينالتجاريةالحواجزلتقليلالتنط!ات

المنطقة.فيالاقتصاديالنموازدهاروعلى

قبلتمتلكوالأوروبيةالأمريكيةالشركاتكانت

فيالرئيسيةالصناعاتمعظمالعشرينالقرنستينيات

يعتقدونالمنطقةمواطنىمنكثيروكان.اللاتينيةأمريكا

جنيالوحيدهدفهاكانالأجنبيةأصشركاتاهذهأن

معيشةبمستوىإطلاقاتهتماتكنولمالطائلةرباحالأ

الأقطاربعضقامت،الستينياتنهايةوجمع.الممطقةشعوب

الصناعاتبعضتملكمنالأجانبتمنعتشريعاتبإصدار

وغايانابوليفيامثلأقطارحكوماتقا!طوقد.الرئيسية

تمتلكهاكانتصناعاتعلىبالاستيلاءوفنزويلاوبيرو

معظمفإنومدلك.قبلمنوأوروبيةأمريكيةشركات

إلىتحتا!صناعاتفيالأجنبيايلامشثمارتشجعالدول

التحديث.

الإقليمأقطارمعظمانضمتأم،759عاموفي

.الاقتصادياللاتينيةأمريكانظاممنظمةإلىالمستقلة

المنطقةبمصالحالرقىهىالتنطملهذاالرئيسيةوالأهداف

الأموالرؤوستملكهاالتيالشركاتوتأسيسالاقتصادية

الأوروبيةوالأعمالالشركاتنفوذبهالتوازنالمحلية

واللأمريكية.واليابانية

أجلمنالحركةتعود.الوحدةأجلمنالحركة

والتىالجنوبيةوأمريكاالشماليةأمريكاشعوببينالوحدة

أوائلإلى،الأمريكيةالجامعةأوأمريكاعمومباسمتعرف

عشر.التاسمعالقرن

عامفيبوليفارسيمونالشهيرالفنزويليالقائددعا

التياللاتينيةأمريكادوليضماجتماعإلىأم826

كان.أخرىمؤتمراتعدةهذاوتبعحديثا.استقلت

معاالعملإلىتحتاجالجمهورياتهذهبأنيؤم!بوليفار

علىالقائمةالوطنيةالمشاعرلكن.المشتركةالمشاكللحل

التعاونتحقيقمنالدولهذهمنعتالدولهذهبينالغيرة

الإقليمي.



أقطارمنقطراعشروثمانيةالمتحدةالولاياتأقامت

الأمريكية.للجمهورياتالدولىالاتحاداللاتينيةأمريكا

التجاريا!لكتبالتنطملهذاالمركزيالمكتبسميوقد

مأ019عامتسميتهأعيدتثم.الأمريكيةللجمهوريات

إيجادمنهالهدفكانوقدأمريكا،عموماتحادفأصبح

وقدالأعضاء.الدولبينوسياسيوثقافياقتصاديتعاون

أصبحثمأم489عامالأمريكيةالدولمنظمةتأسست

الدائمةالتنفيذيةالقياديةالهيئةالأمريكيةالجامعةاتحاد

وكلالمتحدةالولاياتمنويتكونإس(.أيه)أو.للمنظمة

وتهدفوغايانا.بليزماعداالمستقلةاللاتينيةأمريكاأقطار

المنظمة.دولبينللمنازعاتالسلمىالحلإلىالمنظمة

جمهورياتوكلالولاياتوقعتأم479عاموفى

تموقد.ا!لساعداتتبادلمعاهدةتقريبااللاتينيةأمريكا

جانيروديريوفيعليهاوالتوقيعالمعاهدةعلىالاتفاق

نصفيوردوقدريو.معاهدةباسمعادةوتسمىبالبرازيل

الأقطارمنقطرأيعلىمسلحهجومأيأنالمعاهدة

الأقطاركلعلىهجومايعتبرالمعاهدةعلىالموقعة

.الأخرى

بينالعلاقاتإن.اللاتينيةوأمريكاالمتحدةالولايات

كثيرةأحوالفيالمتحدةوالولاياتاللاتينيةأمريكادول

مستعمراتبا!شمرارالمتحدةالولاياتدعمتوقد.معقدة

.الاستقلاللنيلوحروبهاانتفاضاتهافىاللاتينيةأمريكا

الذيتصريحهأم823عامفيمونروجيمسأصدروقد

الأمريكيالرئيسحذروفيهمولرو،مبدأباسمعرف

لدولالداخليةالشؤونفىالتدخ!!منالأوروبيةالدول

--عج!تم!

خيم!جمبم

حفرأعماليزور(الوسطفى)روزفلتثيودورالأمريكيالرئيس

القناةممطقةإدارةحقبنمادولةمنحتوقد.أم609عامبنماقناة

.أم!.3عامالمتحدةالولاياتإلى
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منكثيراأثارالمبدأهذاإعلانولكن.الغربيالكرةنصف

منكثيرأحعستوقد.اللاتينيةأمريكاأقطاروسطالامشياء

سيادتهاتفرضإنماالمتحدةالولاياتأناللاتينيةأمريكادول

لها.الحاميةالدولةنفسهابإعلانالمنطقةعلى

الولاياتفيلاتثقاللاتينيةأمريكادولمنالعديدإن

كثيروفي.الضخمةوقوتهاالكثيرةثرواتهابسببالمتحدة

علىالسيطرةتحاولأنهامنيشكونكانواالأحيانمن

بعدالشكوكهذهنبعتوقد.كلهالغربيالكرةنصف

تكساسضمبعد(أمأ-848)846المكسيكيةالحرب

قلقهااللاتينيةأمريكادولأبدتكما.أم845عامإليها

بورتوريكوفىبالتحكمالمتحدةالولاياتقامتعندماأيضئا

الأمريكية.الأسبانيةالحرببعدأم898عام

أراضىعلىالأمريكيةالعسكريةالقواتوجودازداد

قامتفقد،العشرينالقرنبدايةمنذاللاتينيةأمريكا

استقلالهاعلىالحصولفىبنمابمساعدةالأمريكيةالقوات

هذهمقابلفىبنمامنحتوقد.ام309عامكولومبيامن

منمنطقةفيالتحكمحقالمتحدةللولاياتالمعساعدة

وقد.لاحقوقتفيبنماقناةفيهاحفرتأراضيها

الولاياتقامتعندمافعلااللاتينيةأمريكادولانزعجت

وظلوانيكاراجوافي-المارينز-بحريتهامشاةبإنزالالمتحدة

فيأقامواوكذلكام339عامإلىأم219عاممنفيها

جمهوريةوفيأم،349حتىأم115منهاييتي

أرسلتوقد.ام429إلىام619عاممنالدومينيكان

لحمايةالبلادهذهإلىبحريتهاجنودالأمريكيةالحكومة

السيالحمية.الاضطراباتفتراتخلالالأمريكيةالمصالح

عاماحتفالفي(اليسارإلى)كارترجيميالأمريكيالرئيس

للقناةالكاملةالإدارةبنمادولةيمئبهوحبهامعاهدةيوقعأم779

.أم9!!ديسمبر31مناعتبارا
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قفصرأم(9-18أ19)4الأولىااطيةالعاالحربوأثحاء

ضدأطتحدةالاياتأ!امعاللاتينيةأمريكالدرمنالعديد

د.ابعلىوقفتأجيةالعاوأسكنألمانيا

تجاهاخقةالعدمأ،،تينية1أمري!طدولشعورل!ش

انعقادبعدتدريجياا!ااشوفيبدأقدالمتحدةالولايات

مأ633عامالأهـهـي!ص!تاأ!دوكلىحمعأ!ذياالمؤتمر

ا!دوك!زاشتزمت.الأمريكيةالدولجامعةبمؤتمروسمي

طهاخصوأوضعا!أ!يباالجارمعيا!مةباتباعالمنطقة

السياسةهذهوتضصت.رورفلتصرانكل!تاشئيسالعامة

الداخليةأحشؤونا!ىأ!تدحلاعدملسياسةلةدوك!!التزام

الثاليةأديةالعاالحربخلالوفي.أخرىدوأسةلأي

اللاتيحيةأمريكاأقطارثلساعدتأم(أ-459)93!

أرسلتااللتانهمافقصأاطكسيكوااكبرازيلأنغيرالحلفاء.

فعلا.الحربشىواثعتركتاالجنود

التحد3أ!أ،جاتاقامتأ!شر+اأغرنامشصفمنذو

أرروالأراتابا،!ص!مهـتوأنحنييناالحبراءصتالعديدلإرسال

صلنهامشاحاعلى!ساعدتتاأصلاتينيةاأمري!صارالأقصدإ

المساعداتبرامجماعدتر.الاقتصادجةوالاجتماعية

عر،السلاماءتوفيا،أضقدماأحامناع!التحامثل،هذه

والخدماتالتربويةوالنظموالصماعةالزراعةوتطويرتحس!!

أسلاتيمية.اأمريكاأقطارفيالصحية

والولاياتاللاتينيةأمريكادوا!ب!تالعلاقاتشهدت

وأوائلالسبعينياتخلاا!توترعلاماتالمتحدة

عنمعوناتهابقم!!المتحدةأ!لاياتاقامتفقد.الثمانينجات

ألمدنيةاالحقولىانتهكتاختيالإتينيةاأمريكالدولعض!

فيا!نون11أضتأ!أسدهاهدهصتكثيراول!شلرعاياها.

المتحدةأ،ياتاءاتصرفاتخلف!شكمنالتيالدوافع

هذهشعوببعضقامترمساعداتها.وبرامجالأمريكية

وطالبوابلاده!ا،شيالأمريحياالنفوذهيمنةبمعارضةالدوا!

منالع!ضوعر،أ!يمنةاصتالتحررمنأوفربنصميب

مزيداأطتحدةاالولاياتمرأسدولالعضح!صامطالبذأك

زيادةلسببوذلكيةوالعس!الاقتصاديةالمساعداتمن

.بالإصلاحاتلب!!ا!صإمواطنيهاب!!الحنفانتشار

فيالتوترحدةتخفيف!إلىالمتحدةالولاياتمععت

السيادةحقبنمابملاتأم779عامفتعهدت،المنطقة

.أم999ديسمبرمناعتبارابنماقناةمنطقةعلىالكاملة

تشيليبرئيسأطاحياعس!انقلاباأيضادعصتلكحها

.أم739عاماليندي!علفادورالمنتخب

أوائ!!خلالانددعت.السياسىالاستقرارعدمعصر

فيوامععةاحتجاجحرحصاتالعشرينالقرنومنتصفص

مميا!ميةبإصلاحاتمطالبةاللاتينيةأمريكاللادصتالعديد

بعددالإطاحةمنالثوراتتمكنتوقد.رئيسيةواقتصادية

الحكوماتنهايةفإنذلكمعوأعن.المستجدينالح!صاممن

تمثلالتيبالحكوماتولالالاست!هـارتأتلمالاستبدادية

الأقطار.امنكثيرفيشحعوبها

ماكثيراالعنفكانأحشريناالقردمنتصصوخلاأ!

السياسيةالجماعاتلصراعانف!إأصسيا!حيةادالحياةيعص!

والاختطافاتالانفجاراتوانتمث!رت.أصسلطةاأح!من

علىالعسكريونسيطرالأقطار.امن!ضيرفيأ،توا!لأغتيا

انتهكماوغالبا.اللاتينيةأمري!صاحكوماتمنالحثير

هذهأنمدعينللجماهير،ألمدنيةاالحقوثالقادةهؤلاء

قام.والإصلاحالا!شقرارتحقي!تأج!!منضروريةالخطوة

قوانينوإصداروالصحفالجامعاتبإغلاقالح!!امهؤلاء

السجونفيمواطنيهممنالآلافوأودعوا.للرقابةصمارمط

.بالإرهابمتهمينباعتباره!امحاكمةبدون

فيالبارزةالسيامميةالتطوراتأهممنواحداول!ش

قادالعامهذاففي.أم959عامحدتأسلاتيسيةاأهـهـي!صا

لالدكتاتوريةالإطاحةإلىأدتحصباشيثوردشاستروشيدأ!

أقاموقدباتيستا.فوأ!ينسيورأسهاعلىصاناقيأ!س!صيةا

وأقامشيوعيةدكتاتوريةالسابهتالنظهامأنقاضرعلىصا!شرو

بتقديموتعهد.السابقأصسوفييتياالاتحادمعوثيقاأغاتحا

اللاتينيةأمريكاأقطارفىالشيوعيينالثوارإلىالمساعدات

السلطة.علىالامشيلاح!منليتمكنواالأخرى

الشيوعيينأنشطةزادتكا!شرو،ثورةنجاحبعد

أمريكافيكبيرةزيادةالأخرىااليساريةأضنظجماتوا

أعضاءقادهاثورةنجحتأم979عاموفي.اللاتينية

شيوعيةجماعةوهي،أسقومياأطتحريرالساندينيستاجبههة

فيد

د"!
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أمريكافيوالسلامالأمنمزقتالاحتجاخوحركاتالأهليةالحروب

فىشارعاتجوبمسلحةعسكريةسياراتالصورةتوصح.اللاتينية

اليساريين.المتمردي!الحكوميةالقواتتحاربكانتحيثإلسلفادور

أنعستازيونيكاراجوابدكتاتورالإطاحةفيكوبا،دعمتها

تسمىالتيالمجموعاتهذهامشولتوقد.ديبايلسوموزا

البلاد.فيالسلطةعلىالساندينيستيينعادة

أمريكاأقتصادياتتطورت.الحديثقالتطورات

عدةولكن.السبعينياتوبدايةالستينياتخلالاللاتينية

ارتفعتفقدالتطور.هذاسرعةإبطاءعلىتضافرتعوامل

والأسمدةالنفطمثلالمستوردةالضروريةالسلعأسعار

وفي.حاداارتفاعاالمصانعومعداتوآلاتالكيميائية

عليهاتحصلكانتالتيالأمععارانخفضتنفسهالوقت

والمعدنية.الزراعيةصادراتهامقابلاللاتينيةأمريكادول

بأسعارضخمةمبالغاقترأضإلىكثيرةدولاضطرتولذا

واجهتوقد.التن!يةمشاريعلتمويلوذلكعاليةفائدة

الأمواللجمعومشاكلصعوباتالدولهذهبعض

.القروضهذهلتسديدالضرورية

الاحتجاجحركاتوأنتشرتالثمانينياتفيتوسعت

نتيجة.الدولمنكثيرفىالعسكريةللحكوماتوالرفض

الجماهيرأنتخبتهامدنيةحكوماتقامتالحركاتلهذه

الأرجنتينمثلبلادفيالعمسكريةالحكوماتعنبديلا

نيكاراجوافيانتخاباتجرتكما.وتشيليوالبرازيل

علىالحصولفىالساندينيستيينحكوماتوفشلت

الحكم.إلىشيوعيةغيرحكومةوأتتالأغلبية

اجتماعيةمشاكلاللاتينيةأمريكاتواجه،واليوم

الفقراءبينالفجوةوتستمر.خطيرةومسياسيةواقتصادية

أمريكاأبناءمنملايينويعيشاتساعا.وتزدادوالأغنياء

فيوالسريعةالمطردةالزيادةإن.مدقعفقرفياللاتينية

توفيرالحكوماتعلىالصعبمنتجعلالأقاليمسكان

والخدماتالمناسبالسكنوتوفيركافيةوأعمالوظائف

المتزأيدةالمطالبوتستمر.السكانإلىالحيوية

علىأحياناوتنفجروالاقتصاديةألاجتماعيةبالإصلاحات

أهلية.حروبأووعنيفةصاخبةاحتجاجاتهيئة

المو!وعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

ألفاريزبيدرو،كابرالدينونيزفاسكو،لالبوا

ندوهيرناكورتير،سيمونبوليفار،

يستوفركر،كولمموسروليد

ندينافرد،رحلاماسميس!صافر،روليزا

يدنسيس!صفرا،ميرانداأو!رتورلو،توسان

ميحيلكوستا،يهيدالجوديخوزيه،مارتينسان

أميريغو،!سبوتشى

أخرىسياسيةووحداتدول

انظر.الأخرىالسياسيةوالوحداتاللاتينيةأمريكادولمقالاتاظر

التالية:المقالاتأيضا

الوسوأمريكاالحنوبيةأمري!صا

لعربيةاالهسدجزرليةلشماامريكاأ

ريختا

الأمري!جةالدولاتحاد

الأرتك

الجنوليةأمريكا

الإنكا

قماة،بسما

الأمريكيةالأسبانيةالحر!

الحدودحط

تيودور،روزفلت

نكلينفرا،وز!لتر

مولالتاغوا

الحغرافيةالكشوف

الأمريكيةالدولمؤتمرات

تسعب،المايا

الأمريكيةالدولمنظمة

ممدأمونرو،

دبأ،تينيةاللامريكاأ

المشتركةالسوق

رعاةالغاشو،

صلةذاتأخرىمقالات

الثيرادمصارعة

الأمريكيوناله!ود

الموفموعصرعنا

السكان

السكادعدد-أ

الأسلاف!

المعشسةأنماط

المددحياة

الريفحياة!-

العائليةالحياة-ح

الملاس-د

الفنون

المعمار

الاداب-!

التحتمكي!التصوير-ح

النحت

تاريخيةنبذة

اللطتخ

والشرال!الطعامهـ-

الترول-و

!يالد-ز

التعليمخ

لموسيقىا-هـ

لرقصا-و

اليدويهالحرفر

ع
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أسئلة

اللاتيية؟أمريكالىالريروجاةعنالمدينةحياةتحتلصكيف-أ

اللولاتو؟همومناللستيزو؟!امد-2

اليوميةالحياةعلىاضومانيةال!ساتوليكيةالك!يمسةتؤتركيى-3

الأقطار؟العصمىاللاتينيةأمريكالسكان
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تحكمهم؟

؟المتحدةلالولاياتاللاتيميةأمريكاسكالىس!ه!يثقلالماذا01

اللاتينيةأمريكاأدبيتأدف.أدب،اللاتيئيةأمريكا

أممرةامنأخرلىاالجرءفىبالأسبانيةالناطقةالبلادأدبمن

أساطقةاالبرازي!رأدبلورتوريكو،أدبومن،الأرضية

بالبرتغالية.

الاستعمارفترةأدب

الأسبانيةبالاكتشافاتالا!متعماريةالفترةبدأت

الخامسالقرنأواخرفيالجديدللعالمالأولىوالبرتغالية

003منأكثربعدالاستقلالبحروبوانتهتعشر،

رئيسيبشكلالاستعمارلفترةالمبكرالأدبتاثف.سنة

والمنصرونالجنودكتبهاالتيالتارلوالقصصكتبمن

جديدةطبيعيةمناظرمنماشاهدوهوصفواالذين

بالواقعالشديدالخيالالمؤلفونومزج.مدهشةوحضارات

وعاداتبسكانوالاحتكاكللمغامراتوصفهمفى

يألفوها.لمونباتاتوحيوانات

لإمبراطوريةالأسبانيالمستعمركورتيزهيرناندوكتب

أسبانيالملكأرمملهاتقاريرخمسةمنسلسلةالأزتك

الرسائلباسمتعرفالتيالتقاريروهذد.الأولتشارلز

ومفصلأخاذعرضهىام(،526-أ51)9الخمس

فيخدمالذيكاممتيلودلديازبرنالوكتب.لحملته

التاريخبعنوانكتاباكورتيزقادهاالتيالأزتكيةالحملات

أم(.)522الجديدةأسبانيالفتحالصحيح

ففي،هذهالاستعمارفترةتناولتكثيرةأعمالوهناك

أم(.)552ملخصوصفالأنديز:تدميربعنوانكتاب

كازاسلاسديبارتولوميالدومينيكانيالمنصرانتقد

الأوروبيين،أيديعلىالهنودلقيهاالتيالوحشيةالمعاملة

!ولا!ىالجمارسيلاسصأم(06)9ملكيةتعليقاتوأعطت

الشاعروتجطالإنكا،إمبراطوريةلتاريخداميةصورة

العصرلهذاقصيدةأشهرزونيجاوايأرسيلاديألونسو

تصفوهىأم(.-958أ)956أروكانالابعنوان

.الأسبانالمستعمرينقاومواالذينالتشيليينالهنودشجاعة

يكتبالاستعمارفترةفيشاعرأولبينتوبنتوتكسيراوكان

عالأم(106)بروسوبوبياملحمتهففي.بالبرتغالية

الأمريكية.أجيئةافيوالطبيعةالفردموضوع

الميلاديالسائكلضرأعرناصتالثانيالنصفوفي

كتب.الباروكيسمىالأسلوبمنجديدنوعظهر

استعملواكماومتصنع،منمقدأسلوبالباروكالمؤأعون

عننتجوقد.الألفاظلتعقيدوتلاعبواساخرةف!صاهة

أحيائافهمهايصعبمؤلفاتالمعقدالباروكيالأسلوب

.كثيرة

الكاتبةدولاكروزإنسسورخواناالمكسيكيةتعتبر

فترةفىكاتبةأبدععامبشكلوهي،الباروكلفترةالأولى

كتبقفقد.اللاتينيةأمريكافيالاستعمارعصرأدب

مختلفةوأشكالأفلسفيةوأعمالآلاذعاونقدامسرحيات

أسشعر.امن

شعرابيرومنكافيديسإيوافيدلخواننظما

عصرمجتمعفيراهالذيأغسادافيهانتقدهجائيا

هوالبرازيلمنماتوسدوجريجوريوقامكماالالحشعمار.

البرازيليالشاعروكتب.لاذعنقديشعربكتابةالآخر

باللغةالغنائيالشعرإلداعبعضغونزاجاأنطونيوتوماس

مارييابعنوانالحبفىقصيدتهخاصوبشكلالبرتغالية

بامميليوخوسيهالبرازيليانالشاعرانأماديرسوا.دو

السيرتابعافقددوراودوسنتار!ادووخو!ميهداغاما،

بعنوانداغاماملحمةتصف.الملحميالشعرتقاليدحسب

ال!وروبيينالمستعمرينبينالحربأم()976أروجواي

ودللشاعرام(781)كاراموروقصيدةأماوالهنود.

واستعمارها.البرازيلاكتشافقصةفترويدوراو

الميلاديعشرالداسعالقرن

منالقتالاللاتينيةأمريكامستعمراتمعظمبدأت

التاسعالقرنأوائلفيوالبرتغالأسبانياعناستقلالهاأجل

إلىالاستعماريةالقوىضدالعداءأدىوقد،الميلاديعشر

،أم081عامبدأتالتيالاستقلالحرو!مايسمى

الشعراء،الحروبوألهمتعاما.عشرستةلمدةواستمرت

بشكلانتقدالذيالوطنيالقصصيوالفنالشعرفنظموا

الببغاءروايةكانتوربما.الالممشعماريةالقوىلاذع

ودفيرناندزخواكينخوزيهللكاتبأم()816الغاضب

بشكلتنتقدقصةفهي.لاتينيةأمريكيةروايةأوللزاردي

المكسيك،مدينةفىالفاسدالمجتمإلاستعماريلاذع



56دبأ،اللاتينيةأمريكا

القصيدةالأكوأد!رمنأولميدوخواكينخوزيهوكتب

أم(.12/)5بوليفارإلىأغنيةبعنوانالشهيرةالوطنية

فيأوروباؤىبدأتثقافيةحركةكانت.الرومانسية

اللاتينية.أمريئكافيوانتشرتعشر،الثامنالقرنأواخر

علىأكدتكما،والقوميةالفرديةعلىالرومانسيةأكدت

-خديدة.أدبيةوأشكالمواضيعمتابعةفيالفنيةالحرية

أوائلأحدكوبامنهريديمامارياخوزيهكان

سوداويةقصه!ةكتبإذاللاتينيةأمريكافىالرومانسيين

ويتصفأم(.82)0خولولاهرمعلىبعنوانالطيعةعن

حاذقةرومانسيةبعناصرفنزويلافيبيلوأندريهشعربعض

الزراعة"نولأودقصيدةبعنوانقصسيدةخاصوبشكل

أم(.82)6الحارالإقليمفى

الرومانسيةمننوعتطورالتاسئكلشرالقرنوفى

المميزاتالأهلانيونالكتابعالجالأهلانية.يسمى

اخيفيريااصلإانعبرفقد.لبلادهمالرئيسيةالإقليمية

الواسعةالأرجنتينيةلبامباالسهولحبهعنالأرجنتيني

بشكلشائعاالغاوفموأدبوأصبح.الغنائيشسعرهفي

.خاص

خارجينبةفيطصوروا،رحلبقررعاةهموالغاوشو

منميرنانديزخوزيهكتب.رومانسيبشكلالقانونعلى

وهيالفأوشو،أدبمنمعروفمثلأفضلالأرجنبن

ويتحدثام(.أ-987)872لمحرومارتنبعنوانملحمة

ومعاركهالغاو!ضومنلبطلالموحشةالحياةعنالعملهذا

منيلقاهاالف،القاسيةوالمعاملةالأمريكيينالهنودمع

الأحاسيس.متبلدةحكومة

فكتبالروماونميةالفترةخلالالروايةازدهرت

أم(،)867ماريارواية-كولومبيامن-إلمسحاقجورج

أكثرتعتبرومازالت،العاطفةشديدةحبقصةوهي

خوزيهوكان،اللاتينيةأمريكاأدبفيشعبيةالأعمال

منأكشاميرانومانيولوأغناثيو،الأرجنتينمن،مارمول

انعدامعارضترواياتكتباليبراليينكاتبينالمكسيك

دومينجوهوآخرسياسىكات!ومزج.السياسيةالعدالة

فىالقصةوأدربالمقالاتالارجنتينمنسارمينتوفوستينو

كويروغاف!+وخوانحياة:والبربريةالحضارةكتابه

أم(.)845

المفهوممبحأالميلاديعشرالتاسعالقرنوخلال

أعتبروقدشائقا.موضوعاالنبيلللمتوحشالرومانسي

همالهنودهـلالأوروبيةغيرالشعوبأنالرومانسيون

البرازيلوفى.تفسدهملمالأوروبيةالحضارةلأنالأفضل

الهنود.لتم!شيدهديازجونكالفيزأنطونيوشعرامتدح

(ام)857غورانم؟أوروايةأبطالهمالهنودوكان

كومنداورزاية،البرازيلمنألينكاردوخوسيهللكاتب

الأكوادور،منميراليونجوانللكاتبام()987

خوانللشاعرأم()888طباريالملحميةوالقصيدة

الأروجواي.منمارتنسانزوريلادو

فريداأدبياشكلابيرومنبالماريكاردوالكاتبوابتدع

منالأدبيالشكلهذاوتألف.الترادسيوناسمعليهأطلق

والإشاعاتوالألممطورةالتاريخبينجمعتنثريةصور

تحتهذهبالماصورجمعتوقد.والفكاهةوالقصص

.أم19و.1872عامىبيننشرتبيرومنتقاليدعنوان

أواخرفيتطورتأدبيةحركةالواقعيةكانت.الواقعية

تصويرفيهاالكتابحاولوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرن

أعمالهموتظهر.وموضوعيةمفصلةبويقةالظاهريالواقع

الكتاببعضاستعملولقد.الناسفيالاجتماعيةالبيئةأثر

باسمعرفوتشاؤماصرامةأشدالواقعيةمنشكلا

الطبيعية.

اللاتينيةأمريكاأدبفىالواقعيةالحركةقادةومن

تشيلي،منليلووبلدوميروغانابلمستألبرتوالروائيين

منكامباسيريسويوجنيوبيرو،منتيرنردوماتووكلورندا

كانولربما.المكسيكمنغامبواوفدريكو،الأرجنتين

أهمأسيسديماشادومارياجواكيمالبرازيليالروائى

راجىذكرىفيلهروايتينأشهروتبين.واقعيكاتب

فائقةبراعةأم(009)كاسمورودوموأم(188)صغير

القصصية.والتقنيةالتشخيصفي

فىوالتقاليدالمحليةالعاداتعلىالكتابمنعددأكد

قصيرةوقصصصورفيأمريكامنالأسبانيةالأقاليم

ويعدكوستمبرسمو،باسمأعمالهمواشتهرت،وروايات

منفياناخافييردوالكوستمبرمشاكتابأشهرمن

وتوماس،الأرجنتينمنبايروجيوروبرتو،الأروجواى

الكتابهؤلاءجميعأكدوقدكولومبيا.منكاراسكيلا

فىالإنسانيةالأنماطوعلىالمحليةالريفيةالمناظروصفعلى

أشهرالأرجنتينمنسانشيزفلورنسيووكان.قصصهم

تعالجمسرحياتكتبفقد،واقعيمسرحيكاتب

الريفية.الارجنتينفيالإنسافيالصراع

ام888نحومندامتالتيالحداثةتعد.الحداثة

أدبفيالأدبيةالفتراتأبرزمنواحدةأم019عامحتى

أعطىإذ،الكتابأهمهمالشعراءوكان.اللاتينيةأمريكا

اعتقدلقدشكلها.الحداثةداريوروبنالنيكاراجويالشاعر

أهدأفأيعنالابتعادالشاعرعلىيجببأنهداريو

علىالحصوليحاولأنعليهذلكمنوبدلآ،تعليمية

الأساليبمنيتحرروأن،أشكالهأنقىفىالجمال

نحوالشعراءتوجهعاديغيرهوماوراءوسعئا.التقليدية

والشرقيةاليونانيةالأساطيرمثلالغربيةالمصادر

أرولبعنوانشعرديواننشروقد.والإسكندينافية
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منلوغوليسليوبولدووكان.الحداتةبدايهفيأم()888

.الفترةشعراءمنآخررئيسياشاعراالأرجنتين

فيمقالاتكاتبوهو-رودوإنريكخوزيهترك

أصبحتإذداريوبمتركهالدينفسهالأثرا-الأروجواي

للفكررئيسيةعلامةأم(009)إريالبعنوانرودوأ!ةمقا

اللاتينيةأمريكاشبابرشدوناشمدلقد.اللاتينيالأمريكي

هددتهااكتيالعاليةحيةاشروالأهدافالمثاليةينشدواأن

أمريكيامفكراحصبامنمارتيحوزيهوكان،الحديثةالمماديئ

مقالاتوكاتبكصحفياشتهروقدتأثير.ذاآخرلاتينيا

منيحاربوهوتوفيأنبعدكوطنيالتكريمونالوشاعر،

كوبا.ا!شقلالأجل

الميلاديالعشرونالقرن

الشاعراتمنمجموعةظهرت.العشرينالقرنأوائل

منالكثيرعالجقدو.العشرينالقرنأوائلفيالمبدعات

.ا!اشجاعليهيسيطرمجتيمصىوالأنوثةالحبشعرهن

ص!ميسترالحابرييلاأمماتبةاوهي-إحداهنونالت

بدأ!ككانتو،أم64دأحامللأدبنوبلجائزة-تشيلي

كبارومن.الجائزةهذهتناللاتينيةأمريكيةكاتبةأول

منإباربورودووخوانا،أوغسطينيدلميراالشاعرات

الأرجنتين.منستورنيألفونسيناو،جوايالأرو

الموضوعاتفيجديدااهتمامافأبدواالروائيونأما

كولومبيامنريفيرابوستاسيوخو!ميهصورفقد.الإقليمية

فيوالرعبالجمالمكانأنهاعلىالمطيرةالأمازونغالات

عنغاليغوسرومولووكتبام(.29)4الدوامةمؤلفه

باربرادونامؤأففييلافنزرفيالمداريةالسهول

فقدالأرجنتينمنأ!ديساغودريكاردوأمام(.291)9

أحدمناضوحيالإرشاديتلقىصبىمغامراتروى

كماأم(.)269سومبراسيغوندودونروايةفيالغاوشو

دورةالمسماةرواياتهفيريغودوكينرخو!ميهاستطاع

فيطفولتهيستوحيأنأم(!أ-43)329السكرقصب

.ايبرازلفيللسكرمزرعة

اجتماعيةمشاكلالإقليميةالرواياتمنالكثيريعالج

الداخليةالأقاليمفىثورةروايةوتعطي.وسمياسية

دراميةصورةكنهادايوكليدسللكاتبأم(09)2

الثورةوألهمت.الحكومةوقواتفقراءفلاحينبينلصراع

بعنوانروايةف!صبأزويلاماريانوأم019عامالمكسيحية

غراسيليانوروايةوانتقدتام(،19)6المضطهدون

أمادوحورخوروايةأم(،)389عقيمةحيواتراموس

فيالاجتماعيةالأوضاعأم()429العنيفةالأرض

فيالهنوديلقاهاالتيالسيئةالمعاملةصورتوقد،البرازيل

منإكازاجورجللكاتبأم()349هواسيبنجورواية

غريغوريوللكاتبأم()359الهنديوروايةالأكوادور،

فيستاياوارورواية،المكسيكمنفونتيزإيلوليز

البيرو.منأرغويداسمارياخوسيهللكاتبم(0491)

منالعشرينياتفيلاتينيينأمريكيينشعراءعدةقام

أهموكان.والتقنيةالشكلعلىبتجاربالعشرينالقرن

تشيلي،مننيروداوبابلوبرو،هويدوفيسنتالشعراءهؤلاء

البرازيل،منأندراددوماريووبيرو،منفاليجووسيزار

هؤلاءرفضلقد.الأرجنتينصتبورخيسلويسوخورخي

عادية.غيربأخيلةالشعرلتكوينأضقليديةاالأشكالالشعراء

وتعتبر.الباطنالعقلتكشفأنقصائدهممنوقصدوا

علىمثلاأندرادللشاعرام()229المهلوسةالمدينةقصيدة

العصر.لهذاالتجريبيالشعر

متنوعةموضوعاتسيطرت.العشرينالقرنأواسط

إدواردوالكاتبعبروقد،العشرينالقرنأواسطأدبعلى

فيالاتصالوفقدانبالعزلةشعورعنالأرجنتينمنماليا

أخفرهوماكلوأم(،049)الصمتخليجايتيهرر

روايةبيرومنألجيرياسيرووح!تام(.419)سيفنى

فيالهنوديلقاهاالتيالمعاملةسوءعلىاجتماعياحتجاج

أم(.149)الدنياهىوغريبةعريضةمؤلفهفيليرو

فلسفيةقصيرةقصصابورخيسلويسخورخىوكتب

أم(.)449القصصىالفنمؤلفهفيالخيالواسعة

الميلاديالعشرينالقرنمنالأربعينياتأواسطوخلال

وتجاربمتنوعةوموضوعاتأصيلةمادةالكتابجيم

الروائيونوأصبح،الجديدةالروايةمنهاديصوغوالغوية

المتطرفالتعبيرتجنبواولكنهمأضقافية،الهوسهمإدراكاأكثر

منمعروفةأمثلةأفضلوتتضمن.أ!مأعماصيأغوميةاص

(أم49)6الرئيسالسيد:!ثلأعمالأالجديدةالرواية

طر!وجواتيمالا،منأستورياسأنجلميجيلأطكاتب

المكسيك،منيانيزأوغسطينللكاتبأم(9)47العاصفة

مارلشالليوبولدوللكاتبأم()489بوينوسيريسوآدان

مانيولللكاتبم(5191)مذنباولدوالأرجنشين،من

(أم)539المفقودةوالدرجات،تشيلىمنروخاس

بارامويدرووكوبا،منكاربنتييرأليجوللكاتب

المكسيك.منرلفوخوانللكاتبأم()559

القرنأواسطفيلاتينيأمريكيشاعرأشهرإن

منالكثيرعالجالذيبازأوكتافيوالمكسيكيهوالعشرين

أيضاوكتب.المكسيكيوالتاريخالم!صسي!جةالهويةشعره

والسياسة.والفنالأدبياأضقدافيمقالات

الأمريكيالأدبفىتطورأهتم.الحديثةالتطورات

الاهتمامهوالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنذاللاتيني

لقد.مثيللهيسبقلمأمروهو،بالروائيينالفجائيالعالمى

الرواياتمنالكبيرالعددعلى"!ازدهار"!كلمةأطلقت



الأصليونالروائيو!،أما.الكتابهؤلاءأنتجهاالتىالمهمة

المكسيك،منفونتيسكارلوسفهمالازدهارهذاخلف

منيوسافارغالم،وماريو،الارجنتينمنخوليوكورتازارو

هؤلاءويلجأكولومبيا.منماركيزجارسياوجابربيرو،

ليعبرواقصصهمفىالأدبيالاخترأعإلىالأربعةالكتاب

والبيئةأدلغةعلىتجاربأجرواوقد.الثقافيتراثهمعن

الزمانمجز-ئينالجامحالخيالأدخلواماوكثيراالروائية

بالواقعيةيعرفأسلوبإلىالازدهاروأدى،والمكان

مي.اليمبالوا!والسحرالأحلامتمتزجوفيهالسحرية

صورةفوتيسلكارلوسالرئيسيةالرواياتوتعطينا

أعمالهوتتض!صن.العصريةالمكسيكفيللحياةشساملة

وفاةوأم()589صافالهواءحيثروايتيالرئيسية

أثرأ!!ورتازاررواياتأكثرإنأم(.69)2أرتيميوكروز

تقنيةعلى،تجاربتجريالتيام()639الحجلةروأيةهي

ويعتبر.للفةالتقليديألاستعمالعلىوتثورالقصةفن

منأفضلالقصيرد"كورتازارقصصالنقادمنالكثير

فيتغيركلشلالقصصيةمجموعاتهبعضوتتميز.رواياته

والفلصفة.والرمزالجامحبالخيالم(4791)الفوء

عنألازدهار،روائييأحديوسا،فارغاسويكتب

مؤلفهطصهـحاأعمالهوأكثربيرو،فيالعصريالمجتيم

تتضمنتارفيخيةروايةوهيم(،1891)العالمنهايةحرب

ادليوكليدسروايةعلىأحداثهافىوتستندمثيرةمغامرات

الداخلية.الأقاليمفيثورةكونها

جابرييلكو1الازدهارمجموعةفيروائيوأشمهر

عامللأدبنوبلجائزةنالالذيماركيز،جار!ميا

(أم)679العزلةمنعاممائةروا!هوتعتبر.أم299

هذهوتضمن.اللاتينيةالأمريكيةالروايةفيبارزاحدثا

يدخلا،ؤلفأنإلآ،التاريخيةالحقائقمنالكثيرالرواية

والأحداثالاعتياديةغيروالشخوصالغرائبيالعنصرفيها

حافظلقد.عاديةغيروفكاهةالإثارةوعنصرالصارخة

خريفمثلبأعمالالعالميةسمعتهعلىماركيزجارسيا

ام(،819)معلنموتأحداثم(،1)759البطريرك

أم(.)869الكوليرازمنفيالحب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

رعاةوثو،العاأنجلميحيل،أمشورياس

ج!ضليارحوزيه،رتيماجورخو،مادأ

جابريي!*،ميستراللويسخورخى،بورحيس

بابلويرودا،خوزيهجابريلماركيز،حارسيا

لريكإخوسيهرودو،

علىافيصنالج!صيطلقهاتسميةالمثوسطةأمريكا

وأمريكاالأمري!!ةالمتحدةالولاياتبينالواقعةالمنطقة
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وأمريكاالمكسيكمنكلاالمتوسطةأمريكاوتضم.الجنوبية

،البلدانهذهمنبلدولكل،الغربيةالهندوجزر،الوسطى

الكاريبي.البحرعلىشواطئإلسلفادورباستثناء

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

كوباحامايكاالوسطىأمريكا

لمكسيكالضليةالهنداجزرريبىلكاالبحرا

ييتيهاجمهورية،نومينيكالدايكوبورتور

الواقعةالأرضمنالضيقالجزءهيالوسطىأمرلكا

المكسيكتحدها.الشماليةأمريكامنالجنوبىالطرففي

الهادئالمحيطويقع.الجنوبمنوكولومبياالشمالمن

للمحيطأمتدادوهو-الكاريبىوالبحر،الغربإلى

سبعمنالوسطىأمريكاتتألف.الشرقإلى-الأطلسي

وجواتيحالا،وإلسلفادور،وكوستاريكا،بليز:وهيدول

المنطقةمساحةوتبلغوبنحا.ونيكاراجوا،،وهندوراس

03السكانوعدد2،كم325!...حوألىكلها

نسمة.مليون

منخفضة،أرأضالوسطىأمريكاسواحلعلىيوجد

يجعلمماالمنطقةفىوعرةجبالفتتقاطعالداخلفيأما

براكينوبها،النقلوكذلكعسيرةالاقتصاديةالتنمية

البركانيةوالثوراتالحادةالزلازلتضربوأحيانا،نشطة

الخسائروبعضالأضرارمنالكثيروتسببالوسطىأمريكا

الأروأخ.في

سكانفأغلب،الوسطىأمريكاسكانويتباين

هندوراسسكانأما،هنديأصلمنجواتيمالا

منمزيجمن)المولدونالمستيزو،منفمعظمهموالسلفادور

منكبيرةأعدادانجدبينما(والهنديالأوروبيالعرقين

سكانأماوبنما،ونيكاراجوا،بليز،فييعيشونالسود

أوروبي.أصلمنفأغلبهمكومشاريكا

أمريكابلدانكلفيالأسبانيةهىالرسميةاللغة

الرسمية،اللغةهىالإنجليزيةأنحيثبليزباستثناءالوسطى

لغاتهميتكلمونجواتيمالافيالهنودمنالكثيرأنغير

الخاصة.القبلية

بمرتفعاتالصغيرةالمزارعفيالسكانمعظميعيش

أمريكافىالرئيسيةالدخلمصادرلكن،الجبليةالمناطق

والمناجمالغاباتومنالكبيرةالمزارعمنتأتىالوسطى

وفى،العالمىالبنمحصولمن%أ.تنتجفالمرتفعات

نسبةوتمتلك.العالمفيالموزإنتاجمن%01المنخفضات

فيوتوجد.كبيرةثرواتالوسطىأمريكاسكانمنضئيلة

منكبيرةأعدادافإنذلكويم،ناميةمتوسطةطبقةالمنطقة

للنموالعالىالمعدلويساهمفقر.حالةفيتعيعشالسكان

.الشباببينخاصة،البطالةزيادةفيالسكانى
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إحراءالوسطىأمريكابلدانمنبلدكلدستوريضمن

،الحالاتمنكثيرفيلكن،للنوابديمقراطيانتحاب

تقومالبلدانتلكبعضوفيدساتيرها،الحكوماتتهمل

أدتوقد،مستبدةيةعس!معلطاتالحكمرأسعلى

أواسطفيالأهليةوالحروب،الاقتصاديةالمشكلات

واسعنطاقعلىالناسمعالاةإلى،العشرينالقرنوأواخر

أ!سطى.اأمريحامنكثيرةأنحاءفي

بغيةلكن،الوسطىأمريكاتاريخالمقالةهذهتتناول

أمريكاانظر:.اينطقةعنإضافيةمعلوماتعلىالحصول

الشمالية.أمريكا،اللاتينية

القارتينهاتيندول:أيضاانظر

المبكرالتاريخ

يعيشونالذينالهنودأسلافهاجرالسنينآلافقبل

فيوآمسيا.منالمنطقةهذهإلىأصوسطىاأمري!!افياليوم

ازدهرتقدوالمايا،هنودظهرالميلاد،قبلالخامسالقرن

العاشروالقرنالثالثالقرنمنتصفبينخصوصاثقافتهم

المدنمنكثيرافبنواوالعمارةأ!ندسةافيوبرعواالميلاديين

ومعابدوأهراماتقصورمناثارهازالتماالتي،الرائعة

شمبكةالماياشقفقدذلكإلىوإضافة.الانإلىقائمة

فيهايزرعونكانواالتيحقولهملريالقنواتمنواسعة

مهرةالماياكانوقد.وال!صرجيتأغاصولياواأسشاميةاالذرة

شممسياتقويماوطوروا،والرياضيات،الفلكعلومفي

هجرم،009عامحواليوشي.الهيروغليفيةللكتابةونظاما

أحفادهمفيعيشاليومأما.معروفغيرلسببمدنهمالمايا

هؤلاءمنوكتير،الوسطىأمريكاوفيالمكسيكجبالفي

المايا.لغاتويتكلمونالتقليديةأرياءه!ايلبسونيزالونما

الاستعماريةالفترة

باستيداسديرودريجوأصبح،أم105عامشى

يكتشفانأوروبيينأولأمسبانياصلاكوزاديوخوان

المكتشفأبحر،ام205عاموفي.الوسطىأمري!صاشاطئ

كلب!يبييييين!!ا3!ثثؤلم!خ2!*.شر-ئن،-

ش!ص!-ت-كهـخبمتله!يريخهممر-فير!حننبىصلمموالىلجزر.شفال-

زرسير!في!ءلأشا!ىع3بركالحلأءقي!لاء

3كئرير؟؟يخ3-ير!؟*و!!

لأيرءتج!كي!!كميميخيه!!؟دلىبللمولالورلمي.ا.كا-

عين!3عضك!يمنن؟بن؟!!3!؟إيرلاتيمااجو!بلحبهزخنب-آج!دريكانر

أك!!يم"بورتو-اط-ووهـ2ء-

؟!!لكوحلا!جومنرتالرحلأبر2باريوسلآ؟لملو!لملا!ئحاكورتيرت!.ء.صكأ---س---؟د--رزءلم--س!،نكيانلااسر

الىس!!ظأنماس!ولنلمدببرلولمهـو!أعلىالدروحريسؤهـ6أ!!ىلو-!3-د-؟ لإ3لا،.ص.!ص!--لأص.6-!---حبم3!!-)كولوصحبا(

بئ-3مدي!ة!وولث!-3!رفي-!ص؟6لا-ساور!ئدو-؟فيسض!"-يم

رضانحما7-16،!73لم-*ر،س---

3،*7سكوييت!حجوءآناولكلاسلطالدأ!ثا-1،دبرلأ..وكولوم!يا(المنحدة)الو!بات

سلفاثور!لوفا!دثلىسقاسلن.ليحوص!7جوارانيكا.

ثوكت!--بملم؟!رلأحيمط!+ر---لالا-جالدامتا--3!ء)كوكلن!ئآ.بانكل!نكالور

-محولالا"-تهـل!!!1!س-3اندرلهسان
ع!-*لأاص-ع3-/-/ص!كا!"*وكولوس!با(المتحل!)الولايات

لألتوقكميناندلحا"حوهـ،،لأ،.؟/لأبم+كودنجرر .-لاخعلأ.)كورمحيا(

ملالاجواحرعلادكض؟/شلأبلوفيلد)ليكاراحوا(

+-3كا!ء!-!-اج!راأت

لوسطىامريكاالا-!3*؟*-لإ؟!./6لممادننوخوتنلأحطليبيئاررالبحزا

لأكا.!3--ت--تح!!حب"

!جبه!بم-3*-*--ح!-ح!.!رطا؟جوبن!،ؤت(د-كولمح!-

*6لأحك!ريكاثوستا3*!

ررثولثرالاس!هوزلهيحمانلبمون

لأالمنطفة،ابكعبنءلأ+لأ--صكام،-؟آ!3،لاكام!ص*عتنما!!!مدينه
!+.-3--به!-س7!هـثكوفو-،!لم!نحذجيا

!-3!!برتجبم-*!ء!**---ءرلا*-بلأ!صلأكوريزاصلمحم3كاح!
3\لا"!!حس!سح!صكف!س!لأابز!اك!س!!--!-يفدد-*.--)دنئه!و-!،لآ!بمو

8--*ء!3ء-بمحد8صءسسضؤ*ص-صبمح!-!ه!*

ك!!ءصق!!صء!حرضتلهي!!ح!أرموث!سآ*3!!2بنصحل!ء!لا!فى!آ!برإ،

عاصمه!لشصاليافئالهادلمحلطاكويباخزيرة،؟3-ارور!-.؟-!!+تن؟،!*يمىنن؟س
.!؟-7--،-!رزبم

مييا

اخرىعمرا!ومراكزمدن*

رئيسيهطرقكوكوسجريرة

خحرصحس3)كوس!تارجا(؟ثي!
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الكاريبيالشاطر،طولعلىكولمبوسكريستوفرالإيطالي

أفيسبانيا،ملكيتهاحقوادعىبنما،إلىهندورأسمن

باسميمصكونالذينالمستعمرونشرعثم،الراعية

التالية،سشةعشرةالثلاثمدىوعلىالكونكستادورز،

أرجاء"كلفيالهنودمقاتلينالوسطىأمريكااجتياحفى

كلاحتلواقداللأسبانكانأم25ءعاموبحلول.المنطقة

وأقتلواقدالهنودمنكثيركان،التاريخذلكوفي.المنطقة

الزربية.الهندجزرفيالكبيرةالمزأرعإلىعبيداسيقوا

مأ057عامجواتيمالافيإداريامركزاالأممبانأقام

هذهالجواقيحاليةأوديخسياوحكمت.أودينسياوسموه

تابعافرعاكانتحيثبنما،عداكلها،الوسطىأمريكا

تحعمراتالمسمعظمتحكمكانتالتيالجديدةلألممبانيا

الم!سيك.مدينةومقرهاالشماليةأمريكافيالأسبانية

فقدبيرو،أبالمكسيكخاصااهتماماأسبانياأولت

الوسطىأمرركاأما،والفضةالذهبمنكنوزفيهماكانت

المسائلكانتماوغالباأقل.فيهاالمعدنيةالثروةكانتفقد

فشيئا/شيئالكن.الوسطىأمريكافيمحلياتنجزالإدارية

أ!سطى،اأمري!!افيتنصيرياجهازاينشئونالمنصرونبدأ

طوركما،الكاثوليكيالمذهباتباعإلىالهنودويدعون

وتدين.ال!بيرةالمزارععلىيقومللزراعةنظاماالمستعمرون

وأرضهاالامشراتي!يموقعهاإلىالمبكربتطورهابنما

طريقاالأسبانأقامفقد.ضيقبرزخشكلعلىالممتدة

وبذلك،الحا)يةبنماقناةمو!قربالبرزخعبرحجريا

مهفايقاطأقامواكما،حكمهمتحتبنماأصبحت

أمريكامنالغربيالشاطئمستعمراتتزودالتيللسفن

.الأخرىوالكنوزبالذهبأممبانياوتزودبالمؤنالجنوبية

العالمفيالسودلتوزئالعبيدمهمامركزاوأصبحت

منبنوعختتكلبنماأسبانياتركتذلكومعالجديد،

الأمور.معظمفىالذاتيالاستقلال

الاستقلال

فرنسا،اعلورإمبراالأولنابليونغزا،أم808عامفى

ونتيجة،ألىغىفيالعيعقعلىالأسبانىالملكوأجبرأسبانيا

أمريكافىمستعمراتمثاعلىأسبانيا،قبضةضعفت،لذدك

كانذلكو!،لأسبانياموالينالمحافظونوبقي،الوسطى

التيأتجاريةاوالقيودالضرائبمنمستائينالليبراليون

فرنسامعأسبانياصراعفيورأوأ.فرضتهاقدأسبانياكانت

عام!هجتمبر51في.الأمالوطنعنللانفصمالفرصة

وأبعدتاستقلالهاالجوأتيماليةأودينمسياأعلنتأم182

بامشثناء!لهاالوسطىأمريكامنالأممبانىالحكمبذلك

الحكمعنأيضمابنماانفصلتذاتهاالسنةوفي.الحاليةبنما

المستقلةكولوهبيابلادمنمقاطعةوأصبحت،الأسباني

الوسطىأمريكافيالاستقلالحركةنجحتوقد.حديثا

الدماء.إراقةمنبقليلكلها

الجواتيمالية،لأودينسياينتمىببليزالانيعرفماإن

ولمهناكمستوطناتأقامواقديكونوالمالأسبانلكن

عاموفي.المنطقةعلىلمميطرتهملبسطالقليلإلايفعلوأ

تحطمتقدسفينتهمكانتبريطانيونبحارةأقامأم638

فيمعروفةأوروبيةمستوطنةأولبليز،شاطئمنقريبا

المنطقةفىأخرىمستوطناتالبريطانيونأقامثم،المنطقة

وفي.الفترةتلكتلتالتيسنةوألخمسينالماشةخ!ل

بملكيتهمرسميااعترأفاأخذواعشر،التا!عالقرنأواسط

باسمعرفتمستعمرةبريطانيافجعلتهابليز،لمنطقة

عامإلامستقلةبلدأبليزتصبحولم،البريطانيةهندوراس

.أم189

كانالاستقلالأعقبتالقيالأولىالسنواتوخلال

معالاتحادعامةبصورةيفضلونالوسطىأمريكاسكان

الامالمقرتجاهبالولاءلشعورهمحديثاالمستقلةالمكسيك

عامينايرمنبدءاوهكذا.المكسيكمدينةفيالملكلنائبية

كوستاريكاغدت،أم823عاممارسوحتىام822

قانونياونيكاراجوا،وهندوراسوجواتيمالا،وإلسلفادور،

هذهانفصلتام،823عاموفى.المكسيكمنجزءا

باسمعرفبينهافيمااتحاداوشكلتالمكسيكعنالدول

هناككانتلكنالوسطىلأمريكاالمتحدةالمقاطعات

وأولئكالدولحقوقيفضلونالذينأولئكبينخلافات

عامنوفمبروفي.قويةمركزيةحكومةيريدونالذين

حقوقها،للدوليضمنالذيالدستوراكتمل،أم482

لملاكالخاصةالامقيازاتأنهىكماالعبيد،الاتحادوحرر

بدأذلكوبعد.الكاثوليكيةوالكنيسةالأقوياءالأرأضي

ذلكفىبما،الضغوطمختلفتحتالدولتلكبينالاتحاد

لاستعادةالدينورجالالأغنياء،الملاكبذلهاالتيالجهود

الحكوماتبينالمنافساتوازدادت.السابقةامتيازأتهم

القرنمنالثلاثينياتأوأخروفي،الاتحاديةوالحكومةألمحلية

جمهوريةولايةكلوأصبحتالاتحادانهارعشر،التاسع

بذاتها.مستقلة

نأالمتحدةالولاياتأرأدت،العشرينالقرنأوائلوفي

عنبنماانفصلتمنها،بدعموهكذأبنما.عبرقناةتشق

ومنحتمستقلةدولةوشكلتأم309سنةكولومبيا

لإقامةكمأ6عرضهالأرضمنشريطاالمتحدةالولايات

بنما.قناةاكتملتأم411سنةوفى،القناة

التوحيدطريقعلىمحاولات

مجموعاتعدةقامتعشر،التاسعالقرنمطلعمنذ

لخحقيقمحاولة25بنحوالوسطىأمريكابلدانمن
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لتمويلعاليةفوائدبمعدلاتالمالمنهائلةمبالغاستدانتولمطويلا.الاتحاداتهذهتدمولمالسياسيالتوحيد

بدأتالثمانينياتمطلعفيوه!!ذا،أصديها.التنميةعمليةعلى،م1842!شةففيمنها.واحدةبأيالعهديطل

عاموفي.الديونتلكتسديدفيصعوباتتواجهماونيكاراجواهندوراسرإلسلفادورأقامت،المتالممبيل

ومساعدةالتوترأضخفيفممخامحاولةوفيم،7791علىبرهنالكيانذلكأحالوممص!!أمريكاباتحادسمى

لإعادةمعاهداتالمتحدةالىلاياتوقعتبنما،اقتصادعامالاتحادفانهارسيطرتهلبسطأنمنبكثيرأضعفأنه

هندوراسغيرت،أم739عاموفيبنما،إلىأغناةامنطقة.ام845

الاسعتقلالبريطانيامنحتهاثملليز،إلىاسمهاالبريطانيةوإلسلفادور،كوستاريكاأقامت،أم709عاموفي

علىبشدةاحتجتجواتيمال!لكنأم،819عامال!صاملالعدلمحكمةوني!!اراجوا،وهندوراسوجواتيمال!،

منجزءبليزأنتدعىدائماكانتإذالعملذلكالقضايافيالنظرحقلهاأنيطالتيالوسعطىالأمريكية

الخمسعلىادعاءهاقصرتأم839عاموفيأراضيها.أم189عامانحلتلكسها،الدولتلكبينتنشبالتي

لليز.منالجنوبيحولنزاعفيأحكامهانيكاراحواتجاهلتأنبعد

باسميعرفونثوارأطاح،م9791سنةوفيأحسلفادورإأقامتأم129عاموفي.القناةشقحقوق

بنواندلإلقتالني!صاراجوا،لح!صمةأسسالديميستااوح!صمةبيمها،!يمااتحاداوهندوراسوجواتيمالا

الكوشراباسمالمعروفينراحوي!تأخي!طقاالجديدةا!ضمةا!سافساتأحش،أ!سص!إاأمرص!صااتحادباسممر!قي

تقدمفيما،الدعملهمتقدمالمتحدةالولاياتكانتالدينأقلخلالالاتحادانهيارإلىأدتأعضائهبينوالخلافات

كذلك.للحكومةالدعم)سابقا(السوفييتيوالاتحادكوبا.ورمن

فىوالحكومةالثواربينأضطاتاواسعقتالجرىالإق!ةا!ات

لحكولعمموفسشىنااصعدنمأ!كوباتو"للالمتحدفممآإالمحملفادوور.أ!سطىاأمريكابلدادانضمت،م8491عامفي

الىرأ،حرى1اللاتيميةأمري!طبلدانإلىبليزعداماكلها،

فيرا!اءمةقعتأم889عامللتومارعمةوتعملىالأمر!زال!ولمنظمةلتشك!المتحلىةواولا،ت

صهـيسم،5191عاموشيالأعضاء.االدولبينالتعاونتحقيقعلى

أل!ماتفاسيةأ،صهملاحاتلكأر.اأ!فالحاطنحوأمخداتماتاصيهاللااجراخوهندوراساتيماللاوجور،وإلسلفادوكوستاريكا،أقامت

شعجعتوقد.سلامءدائمتأمينبعيةالأصهـىاط:أءاح!ذهتعملوأ!سصىاأهـري!!ادولمنظمةونيكاراجوا

عامسلامخطةأثرالمحادثاتاوسطىأص!ط!-!اتو"ضتافيوالاقتصاديأبساأخعاوناشطويرعلىالمنظمة

الأعضاء.الدولبين

الخطةالمنطمههيآفيابالىسمتحثتمننرالم!ئلأم9كانتلتيلهدف7لتىوجواتيمال!،إلسلفادورشكلت،م0691عاموفي

ء!-اللضتركةبالسوقيعرفماونيكاراجوا،وهندوراس

وحواتيمال!،وإلسلفادور،كو!عتاريكا،عليهاوقع!إليهاانضمتأم639عاموفيالوسطىلأمريكا

ءونيكاراجوا.،وهندوراسالدواطب!تالحرةالتجارةالمنطقةهدهوتضمنكومتاريكا،

مت!إنطونيوعليإلنحوغدصث!انيابنمام،يمحاعاحاكم.للتكاملالوسطىأمريكامصرفأقامتوقداللأعضاء،

!اتغزتالعامذلكمنديسمبروقي.ا!ةاود!!اتالتحاونتطويرالمصهرفهذاومهمة.الاقتصادي

المتحد"الود!ياتإلىوساقتهنورييجاشأسرتلنماأمريكيةأضموي!طالمطلوبةالصناعاتفيوال!سعتثمارال!قتصادي

تلكفيالأموالوابتزاز،لالخدراتال!تحارتهمليواجه.ككلالمنطقة

المجردالحديثةالتطورات

خصومهميدعلىالساندينيستاهزمأم099عاموفيخلالالاقتصاديالنموالومموأمريكابلدانعرفت

الكونتراقواتانحلتلذلكونتيجة،عامةانتحاباتفيفيلكن،السبعينياتومطلعالعشرينالقرنمنالستينيات

.الحالفيأضمو،الدلكلتفئحداعواملعدةاجتمعتلاحقوقت

9791بينالفترةفيأهليةحربإلكلفادورشههدتأعلىأسعاراتدفعأنأكىسواأمرحطللدانعلى!نإذ

إلسلفادورحكومةالمتحدةالولاياتساندت.أم299و،الزراعيةال!صميائيةوالموادالنفطتستوردلكيبكثير

السوفييتيوالاتحادكوباساندتبينماالحربهذهفيصادراتهالقاءالوقتذلكفيتتلقاهاالتياللأسعاروكانت

الىار.بقأ!افأررولا!ره!نتكماشديدا،هبوطاهبطهتقد
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المو!وعةفيصلةذاتمقالات

جوارانيكالاتيماحوالليز

وراسهندريكاكوستالسما

عملةذاتأخرىمقالات

الأمريكيةلالدامنظمةقاةبنما،الأمري!سيةالدولاتحاد

شع!المايا،الشماليةأمريكا

بسماقناةممطهسقةاللاتي!يةأمريكا

.دالمدحدةالمقاطعات،الوسطىأمريكا

.هندوراسانظر:

بدايةالأمريكيال!دببدأ.الأدبالأمرلكي،

فيالاولىالادابابينمركزهأخذأنمالبثثم،متواضعة

وصفاتالعلإإ،المثليمجدأنهالمميزةخصائصكمهومن.العالم

،الإنسانأاواحترأ،والاستقلاليةالنفسعلىالاعتماد

عنوالخروجالطبيعةوحب،الديمقراطيةعلىوالتأكيد

الفكاهةوتهكد.جديدإبداعكلأجلمنالأدبيةالتقاليد

لهذاالمميزةالخصائصمنأيضاالساخرةوالفكاهة،عامة

هي:هـراحلعدةالأمريكيالأدبتطورشهدوقد.الأدب

أدا(أ-765)806المستعمراتأدب

لتسجيلقصصىاالأمريكيونالمستعمرونكتب

.الجديدةالأراضمبفيالمستعمراتوحياة،أنشطتهم

دينيةصعاروأكل،أخلاقيةدروسلتعليممواعظوكذلك

الصياسية.النقاطبعضلمناقشةكتيباتوأيضا،نصرأنية

(أم855أ-)765الأولرالازدهاعصر

الميلاديعثرالثامنالقرنخلالانحسرت

نأفبعد،السياسيةالاهتماماتأمامالدينيةالاهتمامات

أنتشرتام765عامالطابعقانونبريطانياأصدرت

ووزعتوكتهتالمستعمراتأرجاءفيالاحتجاجات

أدبيةقيمةذات،أعمالومنهاالثوريةالكتيباتمنالكثير

مهمة.

فقد،الأا!ريكيةالثورةبعدجديدةأدبيةأشكالظهرت

فنفيللالمتقلالقويةرغبةالسياسيالاستقلالأشعل

ماضيهمعنأمريكاأدباءأنفصلمرةولأولالأدب

لأوروبي.ا

المتحدثفرانكا!نبنيامينأصبح.والكتيباتالسياسة

نقدوقدعشس،الثامنالقرنفيالأمريكيةالمصالحباسم

يمكنالتىالقوانينبعنوانكتيبفيالبريطانيةالسياسات

صغيرةيةإمبراطو)إلىعظيمةإمبراطوريةتحولأن

السياسياله!عاءمنأخرىكتاباتقدمكماأم(.)773

بالغأدبانتجوفقط،السياسةفيبالكتابةيتقيدلمولكنه

باحثوعالمناجحكناشمردورهيؤديوهوالتأثير

ريتشاردتقويمكتابانتشارأأعمالهأحضرمفكر.وفيلسوف

أمثالمنبهيزخرمابفضلام(-758ا)733ا!لسكين

الذاتيةالسيرةهوأدبيعملوأهم.ذكيةمازحةوحكم

عنالقصصمنلكثيرمثالآأصبحتوالتييتمهالمالتي

الثراء.إلىالحضيضمنالارتفاع

أصبحت.الهولنديينالمهاجرينمجتمعنيويورك

التاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأوأخرفينيويورك

أهمأولوانتقل.الأدبيللإنتاجمشغامركراالميلاديينعشر

بولايةفيلادلفيامنبراونبروكدنتشارلزأمريكيروائى

الأدبيجعلأمريكيأولوكان،نيويوركإلىبنسلفانيا

الرعبقصصنسقعلىأعمالهوكتب،الرئيسيةمهنته

ولإندبقصةواشتهرالرواياتباسمالمعروفةالبريطانية

أم(.)997هنتلىأدجاروقصةام()897

مساهمةبنيويوركمرتبطونآخرونأدباءثلاثةساهم

إيرفنجواشنطن-أ:الأمريكيالأدبتطورفيكبيرة

وكانت،برايانتكلنوليام3-كوبرفينيمور2-جيمس

أسعد.أوروبافىبهيعترفأمريكيأدبأولأعمالهم

المهاجرحكايةبعنوانكتبهالذيبالهجاءقراءهإيرفنج

قصيعيدإيرفنجوكانام(08)9نيويوركعنالأمريكي

منكبيراقبولألاقتالتيأعمالهفىالشعبيةالحكايات

كرايون،جيوفرياسكتشاتكتابفيونشرتالقراء

بالشرقإيرفنجأعجبكماأم(.82أو.81)9جنت

منوهوالأند!.فيالعربيةالثقافةعنوكتبالإسلامي

.القصيرةالقصةانظر:.القصيرةالقصةمؤسسي

الأماكنعنمغامراتقصصيكتبكوبركان

قصصأعمالهوأشحص،عصرهفيلنيويوركالمتاخمةالجديدة

تبدو.رواياتخمسمنسلسلةوهىالجلودتخزين

أسلوبهيبدوماوكثيراحقيقيةغيرأحياناكوبرشخصيات

منأمريكيبطلأولاخترعولكنه،اللازممنأكثرمبهجا

البراري:مثلرواياتهوتصوربامبو،ناتيالحدودمكتشفى

القفراء.الأرأضييطوعوهوالامريكيالرجلم(821)7

جريدةومؤلفوصاسطتحريركرئيسبرايانتعمل

فيكتبعاما.خمسينمدىعلىبوستإيفننغنيويورك

كتبكماأم(181)الموتعنالشهيرةقصيدتهشبابه

.وردزورثالإنجليزيالشاعرمثلالطبيعةعن

خلالالعبيدمشكلةأصبحت.توموالعمالعبيدتحرير

فيلمماخنةقضيةالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالثلاثينيات

مقالاتالعبيدبتحريرالمنادونونشر.المتحدةالولايات

وليمقاد.العامالرأيلتحريكوقصائدوكتيباتوروايات

المعارضةحملتهبوسطنمنصحفيوهوجارسونلويد

التحرير.رجلجريدته!فحاتعلىالعبيدلنظام
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الأمريكىالأدب

القردحلالمرةالأولاحالمارا!االمتواالكبارالأمريكيونالأدباء

الأدبلاماتحص!!ك!!ترححةتمتالح!!داسكومد.الميلاديعشرالتاسع

إلىقصيرةوقصصاياتور"ومسرحياتشعريةقصائدم!الأمرلكي

صروكلكيالأسماءاتطهرأ!الحدرهدادير.العالماخاتمعطم

ممبي.أحصلالرميالئسلس!!حسص

ماكوترا

(ء61-لم095151)دسادلمحواوأجم

11

ا!رلأ؟!عج!

صلىا

القصصكتابدب

إلى

يمرقديجيرعليومماي!صلحرو

-0711)3إدواردرثادنا
حو

(م8721-661)3،ذر

ئيونلرواا

والنثرالقصيرة

(أم381-1)735-رفورر

م(أ-1758

م(9185-1)783إيرفنجواشنطن

إ!م،/؟2/لأ،11

-7ح!*مه!يجغم!*لم

بزلفز6إ!يأح!!ي!حص*

إيرفئواشنطنالمؤلفم(0829)ويخكلفانريب

المسرجةالرواياتكتاب

حيمسفينيمو

911178(

(م17710181)لراور&ز!!لى

كوبر!ر

(ام185

أم(

(أم682-1)757تايلررويال

بوآلانإدحار

آ84)5ا!سحمالغراب
بوألانإدجارالمؤلفأم(

ويتيرجرينليفحون

لونجفلوودزررثهنري

.(م6271-؟2461)يلورتاواردإد

.(م5071-1361)رتيحلسوي!ظ-ما

(أم1672؟ا-216لربرادستريتآر

832-)1752فرينوليليص

كلنوليم

(م1
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--ام(469-291)5كونوراوللانرلمئيأم(0881659)منك!هـ.ل

-/ا(-م3291ميلرنورمازام(1491-6781)اندرسونشيروود

!ث---ص!-ام(82!2191شيعرحجونأم(!01)1862هنريأو.
ححص.ام(-ء89ا98)9هوايت.بي.ايأم(09-2أ)836هارتبريت

)!أم(169-ا498تيربرجيمسأم(811862)7توروديفيدهنري

المء.إ*لمتم"،/نم!2-صام(091069)8رايترفاردم(4981-81")1هولمزوندلأوليفر

لاالا،!19(*----أم(!04؟أ!.)3ولست،ناثانيلأم(-081882)3إمرسوروالدورالف

،!!الم!أ\)إ/صخث**خض!حلأ+!!م6\!م(8691-2091)!ضتايمبلثجور

!كاأببم!ء6/قصممر!أم(-389أ009)وودفتوماس

!كايز*-أم(981169)9همنجوايإرنمست

صء--1م(2691-7981فوكنراوليم

(م0791-981)6باسوسداسجود

تأليفمنأم(185)ديكموبي!أم-!339روت!ييم(0491-981)6فيتزحيرالدسكوتفرانسيس

ملفيلىهرمانأم(-879أ!2)4بولدوينحيمس1.أ(739-ا81!)2بك.سبيرل

-أم29)2فونيجتكيرتأم(5119-أ)885لويسسينكلير

?--(م9191)ساليسجر.دي.جىنمم6191-6871)لندنجاك

رو!!7كآ+حمب!قي(أم-19)5م!يلوهشاوولللو،م(11-147)873ثرىولأ

!تشعتكا--ء-ح!7م(6891-4191)لامودمابرناردم(5491-1781)يزردراورثيود

-ا-ا!ا---:7ححت(ابم-289لرألبيإدوارد.أم(09"-أ871)كرينمتيفن

أ--!أأتجهكا!أأ-أل(م-191)5ميلرآرثر!أم(649-861)9تاركينجتون!ث

حم6كأاا(-!-ماأأاا!ضحالمعا-،-وحي-!م(911-19173)3ليم-إعإ-أم(6191-481)3جيمسهري

!3-الا--*م(1-1191839)وليمرلىيسى

--*!لبكل!جام(9ا09184)5همدمانديدسا!غأم(811أ)981مدفيدهرمان ----..ء!ءلا!03!،!-أم(91189")8ساروياد3ولأ(!01-أ83)لوينمارك

ص/"/"!!"!7لإء"/"تنر"ضكالأيماس"ص."أم(ا-759)798وايلدرثورنتونأم86ا-ا8!نهووقيني

تأليفأم()939الغضبعناقيد!(5511-981)6ث.وودروبرت(4041ظظ

ينبك!اجون(م7691-981!1)يسبىالمر!(م1581-9871)كوبرفينيمورحيممي!

(م19591)888أندر/سونماكسويل

(م13591)89/8أونيليوجين

!بمم!8713691):؟فرولستروبرت

!71?ح!حلألآل!!-/1م(291ء-4871ا)بوويلإيمي

/-ثميهص/!!3مأاء39-1)861روإكسونارلينحتونأدوين

--ا!اسصء11ء---7--!ا-1291!ويلبرلم-يتشاردم(6881-831،!ديكتسودإميلى

-!-كا-ا/+2-1("كا----كاءمأ.أ-71191779لوويلرأ-%تإم(298ا.-1918والت،ويتمان

!ص-!/-حرلأس!1(

!وحح!!ص(-191)7يروكس-!لندولنمأا198-981!"ألوو!لرسلجيممى

ص-لإ-ءزرخحححيحرح!جم!خح!-.-

لم----?كأ!-ى!-خ!!!!ام(أ32!19918كرينهارتأم(84؟81!)9بوألافى
لم/لمص"؟-أمأ9أ-819843بنيثفيسنت!ممتيفنام!أا-8298)7،ويميرجريعليف

لما!ور/لمكاء-*لا-!جمطم(2691-4981).كمنغزإي.إعم!2881-081ألألويخقلوودزورت

أي!+اركرء3غ3لا--

ا!هء!لأ!!،/،لإحابر؟لم!كر7!ماأ!"-2981صيلايفنمستلمساف،إدنام(8781-41971برايائت

(أم729-أ8871كورمماريالى

إرنستم2591)لبحروالعجوزا4(م2791-881د!)باوزرصرا

همنجوايأم(319-1)987ليندسيفاتشل

أمأ9لأ-7أ)878سماندكمرجكارل

0851009105!10002
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بتحريرالمنادينكأكترسعتوليتشرهارستاشتهرت

المثيرةروايتهامنالنسخمنملايينبيعتفقدتأثيرا.العبيد

(أمأ-851852)تومالعمكوخوالعواطفللحماس

،أم861عامالأهليةالحرباشتعالعلىسعاعدتالتي

.الانحتىتقرأزالتوما

النضوجمرحلةيبلغالأمريكىالأدب

أم(أ-.09)085

القرنمنتصفحواليأمريكاأدلاءمنجديدجيلظهر

إنجكراإلىأ،دباء1هؤلاءيتجهلم.الميلاديعشرالتاسع

وقامواقومهمووصنهمصكتبواب!!الإلهاح!،عنبحثا

مواضئوأفكاراوقدمواالأدبيةالاشكالفيبالتجريب

والاحترامالإعجابعلىحازقومياأدباوخلقوا،جديدة

العالم.أرجاءمختلففي

نيوإنجلاندكتابمنمجموعةالمتعالونكان.المتعالون

علىتسمووحواسهبفطرتهالإنسانبصيرةأنعلىتؤكد

.الاستنتاجاتأوالمنطقطريقعنتأتيالتيالمعرفة

أنصارباسمالمتحدتإمرسونوالدورالف!أصبح

النفسعلىالاعتمادمما!مقال!تهفيالمتعاليةالفلسفة

أيضاكتبشماام(.)841العلياالذاتأم()841

صديهتتوروديفيدهريأما.الفلسفيةالقصائدمنعددا

عام!!فعاشرالمتعاليةالفلسفةنظرياتطبقفقدإمرسون

وسجلماساشوسعيتسبولايةبوندوالدنفيبسيطةحياة

فييغوصالكتابوهذا،والدنأعمالهأفضلفيتجربته

دشر.الحياةومعنىالبشريةالنفمم!ومكامنالطبيعةعمق

الحماعةوتضمم(184-4أ084)دايلمجلةالمتعالىن

فونر،مارجريت،ربلىجورجالمجلةهذهشيساهمتالتي

مؤلفةألكوتمايلويزاوالد،ألكوتبرونسونواموس

اعتمدالتيأم(-986أ)868عمغيراتنساءرواية

الخاصة.حياتهاعلىمضمونها

التاسعالقرنأدلاءأشهربعضينتمي.بوسطنبرهميو

إنجلاندنيومجتمعمرالعلياالطبقةإلىالميلاديعشر

ودزورثهنريإمرسونوالدورالف

هذهوتأتي(،بوسطن)برهميوباسممعروف!توأصبحوا

وأبرز.الهندوسيةالديانةشيطائفةأعلىاسممنالتسمية

وجيمحرلونجفلو،ودزورثهنريهمالمجموعةهذهأدباء

هولمز.وندلوأوليفر،لوويلرسل

زالوماعصرهفيتأثيراالشعراءأكثرمنلونجفلوكان

قوالبفيوضعهاالتيالشعبيةالقصصريحبونالناس

النقادمنكثيرويعتبرام(.)847إيفانجلين:مثلشعرية

السونيتاتمنمؤلفاتهوكذلكالإلهيةالكوميدياقصيدته

أعماله.أفضلى

مذكراتفيالسياسىأسقدواأححمحريةباأ!:!!اشتهر

كماام(.)848لونفالالسيرورؤياأم()848بيجلو

القصائدمنعدداالأمري!جةاالأهليةالحربقبلنشر

فيغنائيةقصيدةكتبذلكولعد.الرقلنظامالمناهضة

،الحربلشهداءتمجيدام()1865الشهداءذكرى

النقادحكايةفيأدبيكناقدموهبتهلوويلوأظهر

طبيبا،هولمزكان.ساخرةهجاءقصيدةوهيأم()848

عنعبروقد،بوسطنفيأجرهميينالمجموعةوزعيما

بعنوانمرحةمقالاتسلسلةفىالعلياأططبقةتصوره

أشعارهومنأم(.)858الإفطارلمائدةالمطلقالحاكم

الكلفينية.موضوععنساخرهجاءقصيدة

أمريكاأدباءمنعددينتراأ-.المستقلونالأدباء

فىأعمالهمفهمويم!شحركةأوجماعةأيةإلىالبارزين

كشاعربوألانإدجاراشتهر.فقطالخاصةعبقريتهمإطار

شعراي!صبكان.أدبىوناقد،القصيرةللقصةوكاتب

علىالتامبالحرصويتميزواشعبالحزنمنجويسوده

مثل:قصائدهكتبوقد.الضعريوالإيقاعالوزناتباع

(أم)984لىآنابلوأم()845الأسحمالغراب

وفاةمأساةهوللشعرموضوعأفضلأننظريتهمنانطلاقا

الروايةحبكةعلىقصصهفيبوركز.جميلةسيدة

فيجراعقصةأصبحت.والإثارةأ!موضاجوواستخدام

المسروقالخطابوقصةأم(841)المشرحةشارع

البوليسية،القصصكتابةفييحتذىمتالآأم()845

هووثورنناثانيلبوألانإدجار



القصةكفإبعلىكبيراأثراالنقديةبونظرياتتركت

.الأخرىالأدبوأشكالالقصيرة

تطورفيراظ-ادورابو،مثل،هووثورنناثانيلأدى

علىتؤكدوأعماله،هامأدبيكشكلالقصيرةالقصة

هووثورنحاوأ!.القصةومغزىالشخصيات

الوزيرعةقصةمثلقصصهفىالشرطبيعةاستكشاف

القرمزيأالحرفأعمالهوأفضلام()836الأسود

للخطيئةالمألعماوب،الآثارتصورروايةوهيام(085)

دراميا.تصويرا

التيالبحرحيادمنرواياتهمادةملفيلهرماناستمد

ام(.)846تالميرواياتهأولىوكانت؟صباهفىعاشها

إنهاحيقأم()(ء8)1ديكموبيفهيأعمالهأفضلأما

لقوىرمزيةودراسةمغامراتكقصةكبيرةأدبيةقيمةذات

والشر.الخير

الهواءمننسصتالحر،ويتمانوالتشعرالنقاداعتبر

ويتمانزفنىالشعر.انظر:.الأمريكىالشعرفىالمنعش

عامالعشبأوراقديوانهونشر.والديمقراطيةأمريكابمدح

شعرية،بإضافاتمراتعدةنشرهأعادثمأم()855

أبراهاموفاةعزارمزيةقصيدةأم867عامطبعةوضمن

لنكولن.

فيغنائئاثكرالانييرومميدنىديكنسونإميليكتبت

فقد-حياتهاأثناءتعرفلموإميلي.تقليديةكيرقوالب

كبيرةب!جقريةكتبتوفاتها.بعدقصائدهامعظمنشرت

قصائدهاواتسمشتوالخلودوالموتوالطيعةالحبعن

لهكانممااللفةقواعدأووقوافيهالشعربأوزانالالتزامبعدم

.الميلاديالعشرينالقرنشمعراءعلىالكبيرأثره

موسيقيإليقاعذاتأشعاراكتبفقدلانييرسيدنىأما

.للجنوبو-نهبهالموسيقيةموهبتهقصائدهوتعكس،رخيم

والإيقاعالكلهإتم()1875السيمفونيةقصيدتهفينظم

للالاتالمتضإبعةالاستخداماتتصوربحيثالشعري

مثل:اديبيعةعنعاطفيةقصائدوكتبالموسيقية

ام(.)878جلينمستنقعات

يتماناوالتملفيلهرمان

57لأدبا،يكيمرلأا

طويلةحكاياتكتابةفىالأدباءبعضتخصص

.وأحداثأبطالعنالمبالغةطابعلهابالفكاهةمفعمة

وقد،الكوميديالأدببكتابالأدباءهؤلاءوعرف

علىسيطرتالتيالوأقعيةللحركةأساساأعمالهمأرست

الواقعية.انو:.العشرينالقرنخلالال!مريكيال!دب

فيجمع.أمريكاأدباءأشهرأحدتوينماركيعتبر

المحليةالصبغةأوواللون،والدعابةالفكاهةروحبينكتاباته

أكثربعضلإبداعالخاصةوعبقريته،بالحياةالنابضة

توينماركأعمالأهم.السنينمدارعلىالمحببةالقصص

هكلبريمغامراتوأم()876سويرتوممغامراتهي

نهرعلىالروايتينهاتينأحداثوتقعأم(،)884فن

الأخرىالروايةمنجديةأكثردنهكلبريإن.المسيسيبى

عليهاتنطويالتيالإنسانيةوعدمالزيفبالنقدتتناولوهي

.آنذاكالأمريكيالمجتمعسادتالتىوالعاداتالقيم

نهايةفيالأمريكيونشرع.الوطنخارجالسذج

إعادةفييبدو،ماعلى،الميلاديعشرالتاسعالقرن

السياحواتجه.الإسلاميوالشرقأوروبااكتشاف

وقد،كبيرةرحلاتفيالبقاعتلكإلىالأمريكيون

خارخالسذخروا!هفيبالسخريةتوينماركتناولهم

توينماركروايةفيالسياحقامأم(.)986الوطن

بالعاداتأنطاعدونتركتهممبهجةفرحةبمغامرات

الاخرينالكتاببعضاشتهر.الأوروبيةوالأخلاق

الوطن.خارجالمسافرينالسياحللأمريكيينبكتيبات

روايتهفيالمضمونعالميةفكرةجيمسهنريطور

والسفراءام(881-ا088)سيدةعورة

فىيعيشونأمريكيونالرواشينهاتينأبطالأم(.09)3

والشخصيةالأمريكيةالثقافةيختبرجيمسكانأوروبا.

للأجواءرواياتهشخصياتفعللردبدراستهالأمريكية

المتحدةبالولاياتجيمحه!ولد.بهمالمحيطةالجديدة

لن!ياتهكانوقدأوروبافيحياتهمعظمعاشولكنه

الأوروبيينالروائيينعلىالاثرأكبروالقصةالروايةعن

لأمريكيين.وا

توينماركديكنسونإميلي
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أم059حتىأ009عاممن

بينماالفترةفيتطوراتبثلاثةالأمريكيالأدبتأتر

الثانية:العالميةالحربالأمةادخلتحينأم419و0091

المتحدةالولاياتفيقمتهاإلىالصناعيةالتورةوصلتأ

الثورةانظر:.اهيلاديعشرالتاسعأغرناأواخرفي

واقعيةةنف!إيمظرونأ!ضرءاالقرنكتاببدأ.الصناعية

الثورةعننتجتاكتيالملحةالاجتماعيةالمشاكلإلى

والانهيارالأولىأحالميةاالحربكانت2-.الصناعية

نقدفيممبباالعشرينأغرنامنأضلاثيمياتافيالاقتصادي

أبحاثفتحت3-.الأمري!يةاللحياةالأدباءامنال!صير

النفسيالتحليلفيأضمساافيفرويدسعيجموندودرامعات

للأدباءيم!شاشبشريةأضفسامكامنفيجديدةمجالات

اكتشافها.لةمحاو

!صينستيفنمهد.والطبيعيةالواقعيةالمدرستينأدباء

أ!ريهتادرايزرروثيودرسريدرمحكوهارولدنوريعه!وفرانك

أ!هبيعسة.شاأ!اقعيةاالدرمش!!أدبمنوغزيرةأصةفعالمؤأغات

فيثماركجنديعلىالحر!فعلردودكريندرس!

الشجاعةوسامروايتهفيالأمري!جةاالأهليةاالحرب

أصحابصراعاتعلىنوريسوركزأم(.)598الأحمر

الأخطبوطروايتهفىكاليفورنيافيالقمحمزارع

الصراعاتأم698عامفريدريكوصورأم(،109)

صدمفقددرايزرأما،الكنيسةرجالمنلشابالدينية

كماريالأختروايةفيالشديدةبصراحتهالقراءمنال!صير

أمريكيةمأساةالثمهيرةروايتهوتتناولأم(،009لر

حقيقية.جريمةقضيةأم()259

أغوةبااتسمتما!ضيراقصصاالأدباءمنكثيرقدم

بكالكلبمغامراتمنيرتحفونالقراءزالوما،والقسوة

جيمسوصورأم(.09)3البريةنداءلندنجاكروايةبط!ط

شيكاغوجنوبفيالعاملةالطبقةحياةكتاباتهفيفاري!!تي

أجرميةاالصراعاتألجريننلسونرسمكما.إلينويلولاية

روايتهفيشيكاعوفيالعاملةالطبقةمنالأقلياتلطواثف

تخصصأم(.)949الذهبيةالذراعذوالرجلالمهمة

العلياالمتوسمهآالطبقةلحياةالواقعيالوصىفيأوهاراجون

ساهارا.فىموعدمثلاياتهررفي

المنهجالكتابلعضامشحدم.الاجتماعيالنقدأدباء

أغساداأخعريةالأدبافيالطبيعيةالمدرسةمنهجأوالواقعي

جماعةهاجمت.الإصلاحإلىالوصوللهدفالمجتمعفي

إيدا،ممتيفنسلن!صلن:مثلوالروائيينأععحفيينامن

والتجارةالسياسةشيالشرفانعدامسكليروأبتونتاربل،

العشرينأسقرناأوائلفيالأمريكيالأعمالاوقطاع

(أم09)6الدغل!ش!طيرروايةساعدتوقد.الميلادي

فيالنقىللغذاءالخاصةأصيةالفيدراأغوانيناصدورفي

القيالصحيةغيرالظروفتصفحيثالمتحدةالولايات

شيكاغو.فياللحومتعبئةصناعةفيسائدةكانت

الأدبيللنقدأ،مريكية1الحياةفيكثيرةجوانبتحرضت

لهـ.شن.أم189عامالأولىاالعالميةالحربنهايةبعد

والثقافةالأمريكيالذوقأفقضيقعلىعنيفاهجومامن!ش

منحازةاتجماهاتالمسماةمقالاتهسلسلةفيأ!!ري!جةا

منالحياةأندرسونشيروودونقدأم(.279-أ19)9

مجموعةفيصغيرةمدينةفيممي!صلوجيةنظروجهة

لويسمشكليرأماأم(.)919أوهايوبرج،واينزقصصه

صفاتأم(029)الرئيسىالشارعروايتهفيهاجمفقد

مدينةسكانحياةبهااتسمتالتيوالعناءأضفالىواالزيف

أوللويسوكانأمريكا.فيالأوسطاالغربفيصغيرة

.أم039عامدولحائزةعلىيحص!!أمري!كط

فيالعظيمالكسادفترةخلالالاجتماعيالنقدازداد

الأخلاقياتووأفتوماس!درل!.أحشر!اأغرناأربعينيات

بروايةتبدأالتيالأرلغأسشعريةارواياتهفيالأمريكيةااغي!ازا

جميعهاوهيام()929ياملاكيالبيتإلىانظري

باسوسداسجونتناول.الشخصيةحياتهمنمستوحاة

ثلاثيتهفيبالنقدالمتحدةالولاياتفيالاجتماعيةالطبقات

جونروايةوتعتبرأم(.-369أ039)المتحدةالولايات

رواياتأقوىمنأم()939الغفمبعناقيدشتاينبك

يصففهو،الأمريكيالأدبفيالاجتماعيالاحتجاج

كاليفورنياإلىأوكلاهوماشلاحيمنمهاجرينمعاناة

والبطالة.الاقتصاديالكسادفترةخلال

خلالالازدهارفيالزنوجأدببدأ.هارلمنهضة

مدينةفيمنطقةوهي،هارلمفيأ!شريناأغرناعشرينيات

للأولبدأواالذينالزنوجالأدباءمنعدداجمعتنيويورك

برزوقد،الأمريكيةالزنوجثقافةواكتشافدراسةفيمرة

وكاونتيتومر،جينمثلالأدباءمرعددالمجالهذافي

أكثريعتبرالذيهيوزولانجستونمكايوكلود،كوفى

والقصةالشعركتبوقد.شهرةهارلممجموعةكتاب

حياةعناللاذعةبالفكاهةتتسمواسكتشات،القصيرة

.نوجشا

الحركةشتاينجيرترودالأديبةعرفت.الضائعالجيل

"إن!صمهصجوايلإرنعستأصتقاح!!الجديدةالأدبيةا

أدباءمنالعديدتعنيشتاينوكاست"،ضائعجي!!جميعا

الحرببعدباريسفيتجمعالذيالقلقالشبابمنأمريكا

الأولى.االعالمية

روايتهالضابفيالجيلهداعنهمنجوايكتب

حيثأم()269جديدمنالشمسوتشرقالأولى

فيوأسبانيافرنساأحياءفيجذوربلاأمريكيونيجول
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هم!جوايإرنستفوكنروليم

بها،منونيؤوعقيدةالتسليةعنللبحثيائسةمحاولة

حبقصةوهيأم()929للسلاحوداعاالتاليةوروايته

الأولى.العالميةالحربأثناءإيطاليافيأحداثهاتقعمأساوية

كأحدم!إنتههمنجواياكتعسبالروايتينهاقنوبفضل

السلسالب!سيطأسلوبهوأصبح،العشرينالقرنأدباءأشهر

اكتعسب.الشبانالادباءمنالكثيربهيحتذينموذجا

تقرعلمنةالأ-أعمالهبفضلجددامعجبينهمنجواي

*(.2591)والبحرالعجوزم(0491)الأجراس

الجيلأ!نححاءأهمأحدفيتزجيرالدسكوتكان

الجنةمنبالجافهذاروايةإلىشهرتهوترجعالفائع

المتمردينوالشبانالفتياتجيلفيهاصورالتيأم(029)

ويعتبر.لىالأ،العالميةالحرببعدالجازموسيقىعصرفي

أعمالهأفنحملام(29)5العظيمجاتسبيروايتهالنقاد

جراءمنتدري!!يايتحطممبادئذيرجلعنتحكيوهي

حوله.يعيشونالذينبالأغنياءتأثره

الحقبة.دذه5فيروائيأشهرفوكنروليماعتباريمكن

المتحدةتالولابجنوبفيقصصمهمعظمأحداثتجري

روأيتهفيفوكغاستخدم)يوكنباتاوفا(.أسماهالذي

وكانا!زعىتيارتقنيةأم()929والغفبالصوت

يبدو.شخ!سياتهعقولفيالأفكارتدفقبالتفصيليصف

نظرلفتتالمعقداواسلوبه،المألوفةغيرفوكنرقصصأن

إليها.القرأء

ممثلوالىشخدم.الأدبفيالإقليميةاتجاهأصحاب

كخلفيةم!ينةجغرافيةأماكنالأدبفىالإقليميةاتجاه

أسلوبأوالواقعمبالأسلوبإلىمنهمكثيرولجأ،لأعمالهم

.للحياةحقيقيةصورلابتكارالطيعيةالمدرسة

كينانوماربروريوارنبنروبرتهؤلاءأشهرومن

ومارجريتبكوبيرلرولفاجوأولكاثروويلارولنجز

(أم)369الري!أمعذهبرواشهاترجمتالتيميتشل

.سارويانووليم،مشعددةلغاتإلى

انحسارليفترةالأمريكيالشعرمرللشعر.جديدمولد

عامويتمانوالتوفاةبعدعاماعشرينمدىعلى

مأ211عاممهدتمونروهاريتأنغير.أم298

شي!صاغوفيأسستحينللشعرنشيطإحياءإلىالطريق

للشعرتمامامخصصةمجلةأولوكانتالشعرمجلة

القرنفىأمريكالشعراءكبيرملتقىإلىبسرعةتحولت

.الميلاديالعشرين

فرو!ستوروبرت،روبنسونآرلنجتونأدوينكتب

للجمهورعرفاولكنهما،أم219عامقبلمهمةقصائد

الفنبهذاالناساهتماممنالشعرمجلةأثارتهمابفضل

يقومطويلةلصرديةقصائدعدةروبنسونوكتب.الرفيع

تصويرفيأدوينوبرعالأساطير،علىمضمونها

أماام(،019)تشيفيمينفرقصيدتهمثلالشخصيات

وكانتالأمريكيينالشعراءأحبأصبحفقدفروست

الذيالوقتفيالأسلوبوسهولةبالبساطةتتميزقصائده

قصائدبعضوتعتبربعمقالبشريةالنفسمكامنفيهتتناول

الحديثة.الكلاسيكياتمنفرولست

الشعرمجلةشعراءمنعددقامالشعر.فنفىالتجارب

محاولاتكبيربقدرتجاوزتالشعرشكلفىبتجارب

التحللفىيرغبونالشعرأءهؤلاءكان.وروبنسونفرولمست

بينومن.وعصرهمشفقحديثشعروإبداعالتقاليدمن

منوهما،لوويلوإيميباوندعزراالشعرفيالمجددينهؤلاء

علىتؤكدالتيالشعرفيالتصويريينالشعراءجماعةدعائم

جديدةوإيقاعاتوأوزانالناسبيناليومىالحواراستخدام

تركت.الملامححادة،واضحةصوروا!ستخدامللشعر،

الامريكيينالشبانالشعراءعلىواضحاأثرأباوندقصائد

التصويريةالمدرسةأهدافلوويلحققتكما.والبريطانيين

ام(.)125الزنبقزهورمثلمرهفةقصائدفي

فىبتجاربالقيامالاخرينالشعراءمنعديدحاول

أهمإليوت..إستيكانربما.والمضمونالشكلمنكل

ألفريدحبأغنيةمثلقصائدهأرستفقدالشعراء،هؤلاء

تقاليدام()229اليبابالأرضوام()179بروفراك

إليوتكتبكماالفهمعلىالصعبالرمزيللشعرحدلمجة

تحليلفينظرياتهأثرتوقد.الأدبيالنقدفيمهمةأعمالآ

النقادباسميعرفونأمريكاكتابمنجماعةعلىالشعر

أسلوبتحليلعلىتركزالجماعةهذهوكانتالجدد

تهتمولم،الكتابةفييستخدمهاالتيوالتقنيةولغتهالأديب

علىإليوتحصل.الشخصيةالأديبحياةبدراسة

النقادمنالكثيرويعتبره،ام279عامالإنجليزيةالجنسية

شعراءومن.أمريكياشماعراكونهمنأكثرإنجليزياشماعرأ

وماريان،كرينهارتإليوتبأسلوبتأثرواالذينأمريكا

.إي.إيالشاعرأما.تيتوألنمستيفنز،وولاسمور،

بعضمختلفةبطريقةالشعرفيتجربتهسلكفقدكمنغز

عادية،غيربطريقةوالفواصل،النقطأمشخدمحيثالشيء
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كماالسردبدايةفيالكبيرةالحروفامعتخدامعنوتحلى

الإنجليزية.اللغةفيعليهمتعارفهو

فيبتورةأونيليوج!تقام.الأمريكيةالمسرحيةازدهار

أضقنيةواتماولهااكتيالواقعيةالمواضيعبفضلالمسرح

اكتعسبوقد.مسرحياتهفياممتخدمهاالتيأصشجاعةا

الأفقوراءبمسرحيتهأم029عاموعالميةقوميةشهرة

فتشملالتاليةأعمالهأماجدا.واقعيةمسرحيةوهى

(أم)229الشعرالكثيفالقردمثلالرمزتراجيديا

الحدادمثلالعميقأضفمسيابالتحليلتتسمومصرحيات

الأهليةالحربإبانأحداثهاوتمعأم(319)بألكترايليق

إلىالطويلالنهاررحلةأونيلتراجيدياأما.الأمريكية

شيالفض!!يرجع.أحائليةاحياتهإلىمضمونهافيرجعالليل

والثلاثينياتأصعشريمياتاخلاأالأمري!يالمسرحازدهار

هذافياشائدرد.أ!بأرزياأونيلإلىالعشرينأغرنامن

الجمعآلةأغترةاتلكمسرحياتأهمومن.المجال

ورال!،لإلمرأم()92!الشارعمنمنظروأم()239

أما.أندرسونلماكسويلأم()359الشتويالجهاز

بمسرحيتهالحقبةتلكمسرحياتأثرىفقدشيروودروبرت

منوعيرهاأم()389إلينويفيلنكولنالأب

المهمة.التاريخيةالمسرحيات

ومارك،هارتوموس،كوفمان.اسجورجقدم

أما،الذكيةأسدعابةلاتزخرالتيالساخرهالكوميدياكونلي

الاجتماعيةالمشاحص!عنأوديتسكليفوردنظروجهة

انتظارفيمسرحيتهشىاتضحكماجديةأكثرفكانت

الجمهورهيلمانأجليانصدمتأم(.)359ليفتى

أم(،)349الأطفالساعةمسرحيةفيالمطلقةبواقعيتها

(أم149)الرايننهرمراقبصمسرحيتهاالجمهوروتقبل

كتابعلىوايلدرثورنتونأثركماكبير.باستحسان

مسرحيتهفيالمسرحوديكورالمناظرلحذفهبعدهالمسرح

أم(.)389بلدتنا

الحياةكروزورسل،ليندسيهواردكوميدياسجلت

حواليبرودوايمسرحعلىلعرضهاقياسيارقماالأبمع

أليسونرالفبلوشاوول

.أم479يونيوحتىأم939نوفمبرمنسنواتثماني

تأليفمنقصيرةقصصعنمأخوذةالمسرحيةوهذه

مسرحياتوكروزليندسىكتبكما.دايكلارنص!

أيضا.سياسيهجاء

حركةعبرالمسرحكتابمنالكثيربداياتكانت

القرنأوائلفيوتطورتنمتالتىالصغيرالمسرح

والتمثيل.للمسرحالكتابةوشعجعتالعشرين

الفكاهة.أدبوكتابالقصيرةالقصةكتاب

القرنخلالخاصةأهميةالقصيرةالقصةاكتسبت

كتابمنكثيرالقصيرةالقصةبكتابةاهتماوقدالعشرين

ألاسموهوهنريأو.كانوفو!سر.،همنجوايمثلالرواية

صلةالأدباءأكثرهوبورترسميدنيأ!نيماالمستعارالأدبى

نهاياتيستخدموكان،الحقبةتلكفىأغصيرةاأ!صةبا

أصبحتالطريقةهذهأنأ!درجة!جيربنجاحمفاجئة

أو.بقصصالقرأءملاييناستمتعوقد.باسمهمعروفة

ماجيهديةوأم(09)4المفروشةالغرفةمثلهنري

أم(.09)5

فائقةبعنايةمنظمةقصصابورترآنكاثرينكتبت

شاباتقصعصهامعظمتتناول.مرهفةبأحاسيستتميز

أشهرمجموعاتنشرتوقدالمراهقةسنفيوفتيات

حصانوأم(039)يهوذاانتعالتقلعنوانقصصها

روايةبورتركتبتأم(.)939شاحبفارس،شاحب

أم(.)629الحمقىسفينةميفقصأواحدة

الفكاهيةوالقصائدوالمقالاتأ!صصاجذت

ضحكرنيونودامونلاردنررنغأثارعريضا.جمهورا

قصصهمفىواللهجاتالعاميةاللغةبامشخدامهماالقراء

وولكت،وألكسندر،بنشلىروبرتكتب.واسكتشاتهم

أفزعتكما،هزليةومقالاتحكاياتوايط.بي.إيو

اتسمتالتيبقصائدهاالقراءبعضباركردورولي

والفكاهة.والذح!اءبالسخرية

وأوجدنثيربرجيمسالفكاهةأدبكتابأشهرمن

ينشرضاحكصغيربرسميقومثيربركانماوكثيراناش،

أوتسكارولجويسبروك!جويندولين

!

!
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مصحفة،،بكلماتالقراءيسليفكاننا!قأماقصصمه،مع

شعرهمتوبفيغيروإيقاعغريبةوتورية

بعدهوماأم559عاممن

(أم49-ءأ)939الثانيةالعالميةالحربوضعت

وفيالأ،صيكيالمجتمعفيوالحديثالقديمبينكبيراحاجزأ

للانفجارونتيجةالحربفبعد،الأمريكيةالأمةأدب

وطرقا!بيرةوضواحجدا،مزدحمةمدنظهرتالسكانى

هذهأنالضاسمنالكثيروشعر،سريعةوطرقمزدحمة

الأوضاعفي؟تماثلوجودفيتسببتالمزدحمةالظروف

فيالازديادتطلبكما.الأمريكيةالحياةفيوكآبة

مماأكثر،صنا!جمةمنتجاتتقديمالسنينمرعلىالسكان

نسبةتفاعوالمالطبيعيةللمصادرأكبراستهلاكإلىأدى

في،ا.أضحدةالولاياتشارمحطالخارجوفي.البيئةتلوث

الداخلفىأما،وفيتنامكوريافىالتكلفةباهظةحروب

والتوترات،القتلجرائمأحداثتذيعالأنباءتقاريرفكانت

الجريمة.نسبةوارتفاعالشغبوأحداثالعنصرية

اعتبروهلمابغضبالنقدأمريكاأدباءمنكثيروجه

آخرون)!تبو،المتحدةالولاياتفيأجتماعيةعدالةعدم

استمرارإمكاب،عنوتساءلوا،باليأسشمعورهمعن

طبيعي!جزءيبدواناللذينوالعنفالدماررغمالإنسانية

حاجةددناكأنالأدباءبعضواعتقدالعصر،سماتمن

بصورةالحا-يثةالحياةلتناولالأدبيللتعبيرجديدةلطردتى

فيحديثةحركاتإلىانضمواالكتابوهؤلاء.مناسبة

والشعر.والمسرحيةالروأيةأدب

باكورةكازت.الثانيةالعالميةالحربروايات

الثانيةالعالميةالحرببعدالقراءانتباهجذبتالتىالروايات

روايةشوإرويزكتب.نفسهاالحربعنروايات

ساحةفييتقابلونجنودثلاثةعنالصغيرةالأسود

والموتىال!راةروايتهميلرنورمانوكتب.المعركة

إ؟مريكييناللجنودواقعيتصويروهىأم(.9)48

هرمانالكاتبتناولكما،الهادئالمحيطفىالمحاربين

الابنفوني!شتكيرتستايرونوليم
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أسطولسفنإحدىعلىالضباطبينالصراعيوك

هنامنروايتهفيجونزجيمسوقدم.المتحدةالولايات

فيالمتحدةالولاياتجيمقحياةام(519)الخلودإلى

هاربر.بيرلعلىاليابانهجومقبلهاواي

علىالكتاببعضأعتمد.الحرببعدماإقليمية

موريسرايتاستخدم.رواياتهمفيالإقليميةخلفيتهم

السهولأغنيةمثلروأياتهبعضفينبراسكاعنذكرياته

فيشيفرجونقصصمعظمأحداثوتقعأم(089)

جونثلاثيةخلفيةتصوركما،رأسهمسقطنيوإنجلاند

وصففقدمكمرتريلاريأمابنسلفانيا.إقليميةأبدايك

.تكساسفيصغيرةمدينةفيمراهقتهمرحلةرواياتهفي

فيكخلفيةنيويوركمديخةسالينجرد..جاستخدم

حصادالخمسينياتفيروايةأشموكتبوقد،كتاباته

مدينةفينشأصغيرشابمشاكلعنام()519الهشيم

.نيويورك

الأمريكيةالرواياتمنكثيرتناولت.الجنوبأفىباء

.الفقيرةالأحياءفيالمشردينالثانيةالعالميةالحرببعد

.والشاذةالغريبةالشخصياتعنبتعاطفالكثيرونوكتب

الذينالجنوبأدباءأعمالفىخاصةالعناصرهذهظهرت

كتاباتفينجدالمثالسبيلفعلىفوكنر.وليمتقاليداتبعوا

شخصياتعنمرعبةحزينةحكاياتكارسونمكالرز

ذهبيةعينعلىانعكاساتمثلرواياتهافىغريبة

ام(.619)عقارببدونساعةوأم(149)

عدةخلفيةالجنوبفيصغيرةمدينةفىالحياةشكلت

وابنةأم(،)469الدلتازفاف:مثلولتىليودوراروايات

اللأدينشاطهكابوتترومانوبدأأم(.)729المتفائل

أصواتبعنوانجنوبيةأرضيةعلىتقوممتميزةبرواية

فلانريوصفتكماأم(.)489أخرىغرف،أخرى

روايتهافيالجنوبفيللفلاحينالدينيةالمشاعرأوكونور

عنروايئليهاربركتبأم(.)529العاقلالدم

برايسرينولدزأماألاباما،فىصغيرةمدينةفيالعنصرية

الشمالية.كارولينافيرواياتهخلفيةفتقع

لوويلروبرتلبيأرددواإ
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الروائيون،الزنوجالأدلاءأصبح.الزنوخالأدباء

الأمريكىالادبفيحيوياعنصراوالشعراء،والمسرحيون

الأدباءكتب.أمحشريناالقردمنالخمعسينياتخلال

منالكثيراختار.الأمري!جةالحياةفيتجاربهمعنالزنوج

(أم)529الخفىالرجلأليسونرالفروايةالنقاد

فيالمتحدةالولاياتفىالزنو!حياةعنروايةكأحسن

.الحربمابعدحقبة

الزنوجالأدباءمنوهو-بولدوينجيمساممتخدم

تحكيالتيشوايتهكخلفيةالثلاثينياتفيهارلم-البارزين

لتقديموالحقيقةالخيالريدإشماي!!ومزج.الذاتيةمعيرته

بهداإلىبالطائرةرحلةروايتهفيللزنوجالأمريكيةالحياة

علىالحائزة،موريسونتونىالأديبةاوقدمتأم(،)759

الأمري!ص!يئااشنوجحياة،أم399لعامللأدبنوبلجائزة

فيللزنوجالشعبيأغنواالحقيقةيمزجنسائيمنظورمن

وو!ايىأمماأم(.)779سليمانأغنيةمثل:رواياتها

وبينالزنوجوالرحالالنساءبينالعلاقاتتناولتفقد

أم(.)829الأرجوانياللونروايتهافيبعضابعضهن

فيأمري!صافياشنوجحياةالزنوجالكتاببعضقدم

إلدريدجأمثالالذاتيةكالتراجمالروايةغيرأخرىأشكال

مايا،ينبولدرجيمس،براونكلود،إكسمال!صمكليفر،

الذيأم()769الجذوركاتب،هيليوأليكسأنجيلو،

علىالمتحدةأ!لاياتاحتىإفريقيامنعائلتهحياةفيهاتتبع

.الزمانمنقرنينمدى

دإأمثالالزنوحال!دباءكتاباتاكتسبتالدرامامجالفي

أ!راءالدىواسعاقبولاويلسونوأوجعستإلدر،لونلولينز،

مسرحيةمؤلف!بركةأميريوكذلك،الثانيةالعالميةالحربلعد

السود.ا!بيدانقلتتناولاكتيأم()969العبيدسمينة

منواسعامجالآالزنوجأمريكاشعراءطرق

فياشتهرتالتيجيوفانينيكيأمثالالموضوعات

فيهتصفالذيأم()729بيتىبديوانهاالسبعينيات

زنجية.لكونهامشاعرها

غيرالروايةكاتبيستخدم.قصصيةغيرروايات

أحداثعنل!صتابةوتائقيبأسلوبالقصةتقنيةالقصصية

ا!شخدممنأولكابوتترومانكانربما.حقيقيينوأناسر

روايتهفيالنموذجهذاعلىمثلأشهروقدمالتعبير،هذا

حدثتجريمةتتناولالتيم()6691عرارال!سبقمع

في!متايرونوليمقدم.كنساسفيلعائلةأم959عام

العبيدلثورةوصفاام()679ترنرناتاعترافاترواية

مقتلفوصف!هرسيجونأما.أم831عامفرجينيافي

بولايةدترويتفيأصثعغباأعمالأثماءزنوجعدد

الجلادأكنيةروايتهفيميلرنورمانقدمكما،ميتشجان

وإعدامه.قاتلحياةعندراصعةام()979

والحياةالمهنمكارثىماريوصفت.المرأةأدب

الجماعةروايتهافيشاباتنساءلعدةالشخصية

أما.والمقالالروايةفكتبتسونتاجسوزانأماأم(،)639

كارولجويصفهيالستينياتفيأمريكاأديباتأشهر

القصيرةوالقصصالرواياتمنالعديدكتبتالتيأوتس

العنيفةالحياةام()969همرواياتهاإحدىوتناولت

وابنتها.وابنهالامرأة

خلالمنالعائليةالحياةطبيعةعلىتايلرآنركزت

دروسمثلرواياتهافيالأطوارغريبةلشخصياتوصف

نآجينمجموعاتاشتهرتكماام()879التنفسفى

التذاكرالقصيرةقصتهاتتضمنانتيالقصصيةفيليس!

(.م791)9السوداء

خلالالأمريكيةالروايةشهدتالسوداء.الفكاهة

والموضوعالكوميديامزجتفقدجديدا،تطوراالستينيات

رواياتهمفىوبهجةفكاهةعناصرالأدباءوأدخلالجاد

تدعومؤلمةأوعنيفةموضوعاتتعالجعالتيوقصصهم

.للاكتئاب

أسلوبتشكيلفينابوكوففلاديميرساعد

الحتفتةالنار:مثلرواياتهففىالسوداء.الفكاهة

والهجاء.والخيالالكوميديامنمزيجاالتكرأم()629

صورالذيهلرجوزيفأيضاالاتحاههذاأدباءومن

الحربأثناءالسمكريةالمؤسساتفيأحبثوارينالصيإ

الثانية.العالمية

فونيجتكيرتالسوداءالفكاهةكتابأشهرمنلعل

تشملالتيكتاباتهفيالمجتمعفيالجنونصورالذيالابن

والمأصعاة.الفكاهةمزجحيثأم()639القطمهد

عناصرلوصفالساخرالرمزبارثحوناممتخدم

مستشفىكسيكنوقدم.الحديثةالحياةفيالرعب

فوقطائرروايةفىالحديثةللحياةكرمزعقليةأمراض

وجيرزي،بارثلميدونالدوكتب.الودضاقعش

الحديثالمجتيمجنونلوصفالجنحكاياتكو!مينسكي

لتسجيلهشهرتهثيروكسبولأحرزكماخلالها.من

مثلرواياتهفيلهاالبارعونقدهالإنسانلحماقاتالدقيق

أم(.)829الناموسساحل

المسرحيةكتاببعضبرزالجدد.المسرحيةكتاب

العقلوليمزتنيسيتناول.الحربمابعدفترةفيالمهمين

هوايةمثلالجريئةالسيكولوجيةمسرحياتهفيالإنساني

اللذةاسمهاعربةوم()4591الزجاجيةالحيوانات

كتب.الحديثالمسرحكلا!ميكياتمنوهماأم()479

الطبقةحياةعنعاطفيةواقعيةممسرحياتإنجوليم

عندالظلاممثلأمريكافيالأوسطالغربفىالمتوسطة

الرمزيةمزخ!فقدميلرآرثرأماأم(.)579السلمأعلى
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شهرةمسر-حياتهوأكثر.الاجتماعيةالمسرحيةفيوالواقعية

أم(.49)9متجولبائعموت

الحديث.المسرجفيحركةأقوىالعبثمسرحيعتبر

العبثعلىتؤكدوأقعيةغيرأعمالآالمسرحهذايقدمحيث

باكورةكانت.الحديثةالحياةمعنىوغيابواللامعقول

العبث،مسسحكتابمنكاتبابوصفه،ألبيإدواردأعمال

!ساندبوكسواحد،فصلفيواحدةكلتقعمسرحيتين

ترجعواممنأم(169)الأمريكىوالحلمام(069)

فرجينياالنيخافمنمسرحيتهإلىحقيقةألبيشهرة

.اجللز(قاسيةواقعيةدراسةوهيام(69)2وولف

تقنيةيكيينالأممالمسرحيةكتابمنالعديداستخدم

كتابمنبالضرورةليسواأنهممنبالرغمواقعيةمسرحية

كلودجين01كوبيتأرثرالكتابهؤلاءومن،العبثمسرح

حربأثارأعمالهتصورالذيريبوديفيد،إيتاليىفان

الواقعمزجفقد/شيبردسامأما،الأمريكيةالحياةفيفيتنام

فيالأومريكيللمجتمعالساخرنقدهفيالخيالبعناصر

ام(.)789المدفونالطفل

فيالا!مريكيالأعمالمجالماميتديفيدهاجم

عددبرزأم(كذلك)ء79الأمريكيالجاموسمسرحيته

سبعينياتأواخرفىالأمريكياتالمسرحكاتباتمن

،نورمانشاوما)،هنليبيثمثلالعشرينالقرنوثمانينيات

وازيرشتاين.ووندي

المسرحياتأكثرسايموننيلالمسرحيالأديبكتب

ءصسرحياتعدةفلهالامريكيالمسرحتاريخفيرواجا

المعاصرال!،لمهذافيأصلبقاءالناسصراععنكوميدية

.المحموم

بدايةمعاندثرت.الاعترافوشعرالذاتيالشعر

أوائلفيازدهرتالتيالشعرنهضةالثانيةالعالميةالحرب

ضدالحرببعدجديدةثورةبدأت.العشرينالقرن

وبدأ!اطفيةوالىالذاتيةالخصائصإلىتفتقرالتيالقصائد

أسلوبه.فيالمطلقةمنهإلذاتيةينتهجالشعراءمنعدد

إبان.نجاربهماالحرببعدمافترةمنمبرزانشاعرأنسجل

عنبالمرارةتت!مقصائدجاريلراندلكتب.الحرب

(أم9)45صغيم-صديقصغير،صديقديوانهفىالحرب

أحدحبقصا!فىقصائدهفأفضلشابيروجايكارلأما

.المتحدةالولاياتفيلفتاتهالجنود

الزجاجيالمستفتعنذكرياتهروثكىثيودوركتب

الاستيقاظديوانهفيعائلتهزهورومحلاتللنباتات

والحياةا!طبيعةمنمادتهويلبرريتشاردواستمدأم(9)3ء

ام(.)156العالمهذاأشياءديوانهفيالمديخةخارج

شمعرأءأش!رلوويلروبرتقصائدباكورةتعكص!

قصائدهءتبوقدنيوإنجلاند،خلفيةالحرببعدأمريكا

.تنهجمتبعاتقليديةوبطريقةالشيءبعضقاسبأسلوب

باكورةعنرأضيىغيرأنهبعدفيماأعلنولكنهإليوت.إس

فيدراساتديوانهفكتبذاتيةأكثرشعرإلىوتحولشعره

الذاتية.الشعرقصمائدمنمجموعةوهوام()959الحياة

وقد،شهرةالاعترافشعراءأكثربلاثسيلفياكانت

عدةولها.أم639عامانتحارهابعدشهرتهازادت

أماأم(.69)ءاريلديوانمنهاجادةقصائدتحويدواوين

انتحرتفقدأيضاألاعترافشعراءمنوهيسكستونآن

كماعليهاتسيطركانتالموتفكرةأنيبدو.الأخرىهي

الموتمدكرات:ديوانمثلقصائدهامنكثيرفيظهر

أم(.)749

وذاتيةطويلةقصمائدالاعترافشعراءمنعددكتب

أم(.69)4أحلامأغنية77وأشهرها،كبيرةدرجةإلى

،بيريمانجونكتبهاالتىأم()689راحته،حلمه،ولعبته

آشمبري،لجونم(1)979المتكرروالرجاءالصلاةوكذلك

وضعهاالقصصىالشعرمنثلاثيةمريلجيمسألفكما

أم(.)829الشخصيةحياتهمنإطارفى

لعدةموضوعافيتنامحربأصبحت.فيتنامحرب

كتب.العشرينالقرنوثمانينياتسبعينياتفيروايات

عزمعنفيهاحكىأم769عامصرياليةروأيةأوبراينتيم

فيشيوديل.مجونوقدم.الحربمنالهربالجنودأحد

رصينةحقيقيةقصةأم()829عشرالثالثالواديفى

كما.فيتنامحربفىالأملوخيبةوالوهمالصراععن

فيتنامحربفيوالدهاقتلفتاةحياةماسونآنبوبىتناول

منجريححياةفيستكشفهاينمانلاريأماتولد.أنقبل

أم(.)879بماكوقصةفيفيتناممحاربي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الصلة.ذاتوالمقالاتالأطفالأدباظر:

التالية!المقالاتأيمهما:انظر

(4176-061)8الاستعمارأدب

مينبخحانكلإ،فراحود،سميثدواردإيلور،تا

الكبرىالصحوةالمسكيررششاردتقويم

(7871-5671)الثوريالعهد

توماس،ب!

(0831-1)788الوليدةالأمةأدب

وينكلفانريبكلنوليم،برايالتواشنطن،إيرفنج

(0871-1831)التوسععصر

رسلجيحس،لوويلديتشرهارييتمشو،مايلويزا،ألكوت

هرمان،ملفيلالمتعاليةالفلسفةوالدورالصإمرسود،

نيلثانا،هووثورنفينيمورجيممي!كوبر،إيفانجل!ت

ن!تميدهيواثا،تومالعمكوخألادإدحارلو،

والت،ويتمانهنريلونجفلو،ديفيدهنريتوريو،

زورثودميليإ،يكسمولىد
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(3191-1871)لواقعيةاعصر

ونثرقصيرةقصصكتاب

وأ،هريهيلينكيلر،صيئ،آدمز

وندلوليفرأ،هولمرحولىموير،وليم،حيمس

بريت،رتهاينشتالور،فبلير

ئيونارو

!يديىار،ولرهاستيو،ي!كرتيواهور،لحرأ

شحطا:حورح،كيبلركما،ي!تو

حاك،لىلدوردتيو،يررارد

ولثعراءمسرجون

لىسيد،لييرلايكلماصرج،صهان

(491ا-ه19)4والكسادالعالميتينالحربينفترة

ونثرقميرةقصصكتاب

حر،لارد!رل!أ،تيتشيروود،سدرسونأ

.ا!هـ.،ممكنأوعستيررنادفوتو،ديحاكبارزود،

ورايود،ولتيولي!،دساروياوروثىدباركر،

!دموإد،ولسونحورح،نالتياسادآي!ثركا،لورتر

د:ترحير،يرلتشاحين،تومر

ئيودارو

سح!طير،كوبلاإدسلر،برلك

مارحريت،ميتش!!وكيم!وكر،ستاللىإيرلحاردلر،

هري،ميلىلسيسدرا،لدفيتزحيراورثيوديزر،راد

إرسست،هحمحوايبرالس!حيمسكالل،حون،باسوسدوس

يثإد،رتودواويلاكاثر،ريتشارد،يترا

توماس،وولروسك!!رإ،ويللدكالتونأ،سنكلير

ليري!،ي!كوحود،يمبكلتشا

مسرحيون

ليلياد،دهيلماجورح،دكو!مايلكسوما،رسونلدأ

لتودثور،ريلدوارداهو،سىليمددكليفور،تحسودأ

لحيليص،ريبا

عررا،ولدبا

!لأ،تيت

!يود!،دبنسورو

لركا،يرجندسا

لأسو،ستيصر

ماركدوري!،لان

سحق!،ثيموزأ

راي،يلردابر

ليشير،كممولىحا

حولى،يكابدأ

لفىرا،ليسودأ

كارولحويس،أوتس

جولى،بارت

اءشعر

لرتور،ستمرو

ترها،كر!ر

ي!.ي!كمسعر،

بمي!،وي!طلو

درهوا،سىليمد

رتشيبولدآ،كليمقما

4591منذالأدب

ونثرقميرةقصصكتاب

سحر،!سحق

لىاسور،شاجسو

حود،لتميفر

ئيونارو

وولشما،بلو

جيمس،ي!ولولد

فيليص،ثرو

.د.ج،ليحجرسا

ياررما،مور

حددوأ،شلا

نجستورلا،هيوز

وليم،وليمر

يدحرلد!،كليمر

لي!صأ،هيلى

ليمو،يرورستا

يهارو!،شو

فيو،كتر!و

عور،لا!يد

يفجوز،هلرردلابر،مودلامالىوماتر،لوتكا

اورديو،لتىولىماسر،!يلرمشيمن،كج

لط!،يسلويميردفلا،فحصبولاكحا،كوواكير

مسرحيون

ثررآ،ميلرميريأ،ركةردواد!،لمىأ

تنيسى،ليمزوليل،يمودساليمو،إغ

ءالثعر

برتور،يلرأ!شرتشا،ناصسووأ

!لروبرتزارد،سلميا،للات

صلةذاتأخرىمقالات

المقالةالموليسيةالقصةالعرلمجةالتحومفىالحياة

،القاذوراتنابحتحوالقصيرةالقصةالرواية

الكتا!العلمىالحيالقصصالأدليةالسحريه

السقدأممتاسةالسيرةا

ئزجوا،نوبلحيةلمسرالشعرا

الموضوعصرعنا

(أم76-5أ06)8الم!عمراتأدب-أ

(م0851-5671)لأولاالازدهارعصر-2

أممتيماتواا!سياسةا-أ

الهولسدير.المهاحري!محتمعيهويورك-لى

توموالعماحبيداتحرير-خ

ما009-851.الف!وجمرحلةيبلغالأمريكيالادب-3

المستقلودباءلأداجالمتعالود-أ

الوطنخارحالسذج-دسسط!رهميو-!

مأ059حتى0091عاممن-4

والطحيعيةالواقعيةالمدرست!!أدلاء-أ

الاحتماعيالسقدباءأد!

هارلمدهصةح

الضائع.الحيل-د

الأدبفيالإقليميةاتجاهأصحا!هـ

للشعرحديدمولد

احتمعراددىالتحارب-ر

الأمريكيةااهسرحةازدهار-ح

الهكاهةأد!وكتابالقصيرةالقصةكتا!ط

بعدهوماام059عاممن-5

السوداءالفكاهة-رالاليةالعالميةالحر!روايات-أ

الحدداحسمرحيةح-كتابالحر!بعدماإقليمية!-

وشعرالمتسعرالداتيطأدباءالحمو!ح

الاعترا!الرلوجالأدلاءد

فيتسامحربي-قصصيةعيررواياتهـ-

المرأةأد!و

أسئلة

الأمريكى؟الأد!لهايتميزسماتتلاتأه!ما-1

يوح!تويتماد،والت!صبر،فيميحورحيمسإسهاماتأحمما2

الأمريكي؟الأد!فيأونيل

الطكبيعية؟والمدرسةالواقعيةالمدرسةأدباءأهدا!كالتمادا3

الصث؟مسرحيعحيكالىمادا-4
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منادخلصفيهاالأمعاءتستطج!لاحالةالامساك

إ؟شخاصايخرجلاحيث،عاديةبطريقةالفضلات

يصابونووط،منتظمبشكلفضلاتهمبالإمساكالمصابون

والمال!مداعمنأيفئايعانونوربما.القولونمنطقةفىبالم

المصرانعضلاتفيضعفالإمساكأسبابمنالظهر.

.العضلاتلهذهمنتظمةغيرتقلصاتإلىبالإضافةالغليظ

الشخص01استخدإذاأيضاالإمساكيحدثأنويمكن

بعفمن4الكافيالكميةيأكللمأوباستمرارالمسهلات

.أليافعاثتحتويالتىتلكخاصةالطعامأنواع

علىيؤثرمرص!الإمساكيرافقأنيمكنلذلكوبالإضافة

يسدجزئيتورمكوجودالغليظالمصرأنوأعصابأنسجة

ال!معاء.

خاطئ،غذا.ينظامبسببالإمساكيحدثعندما

ا.لخضراواتمنأكبركميةيأكلأنالمريضعلىيجب

كما،بالأ(ليافالغنيةالأخرىللأطعمةبالإضافةوالفاكهة

الماء.منكبيرةكميةشربعليهيجب

مرضأضأعرأحدالإمساكيكونأنالممكنمن

الطبيب.،مراجعةيجبنزلفوصاحبهاستمرفإذاخطر،

المسهل.:أيضاانظر

يببكددمدنها.وأكبرهولنداعاصمةأمسقردام

المدينةسكانعددأما،نسمة793687سكانها

عندأمستردامتقع.نسمة260.549فهووضواحيها

كبيرةلبحيرةذراعهووالذي،والإيجأمستلنهريملتقى

ويدلأمستلسديعنيالمدينةاسمإنإيجسلمير.تدعى

.الميلاديعشرالثالثالقرنفيهناكبنيالذيالسدعلى

فييقعالحكومةمقرلكن،الوطنيةالعاصمةهيأمستردأم

كم.55عنهاتبعدالتيلاهاي

سطحمستوىتحتمستنقعاتأرضفيتقع.المدينة

تصفيةعلىوتساعدقناةمائةمنأكثرالمدينةتقطعالبحر.

يجعلالمدينةفيوالأبنيةالأقنيةهذهووجودوتجفيفها.الأرض

جاذبية.وأكثرهاالأوروبيةالمدنأجملمنوأحدةأمستردام

المدينة،قلبفىأمسترداممنالقديمالقسميقع

غيرالضيقةالشوارعمنمجموعةمنالجزءهذاويتألف

ويعود.السياراتحركةوجهفىمعظمهاوالمغلقالمنتظمة

الملكيالقصريطلحيثالوسطىالعصورإلىأبنيتهابعض

علىالميلاديعشرالسالغالقرنمنتصففيبناؤهتمالذي

جانبإلىوتقف.القديمالجزءمركزفيالسدمساحة

الأمة.ملوكتتويجيتمحيثالجديدةالكنيسةالقصر

تجارالأبنيةبنىلقد.أمستردامفيالرئيسيةالقنواتإحدىتعتبرالتيكيزرسجراشتقساةطوأععلىفنجامسظراتشكلالتيوأبنيتهاأمسترداممدينة

.القنواتهذهفىرحلاتفيالزواربالزجاجالمسقوفة!القواربتأخد.الميلاديعشرالسالغالقرنحلالالمدلمجة
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وتعتبر.الميلاديعشرالخامسالقرنفيال!ضيسةبناءتم

وتمالعالمفيألماليةاالبورصاتأقدممنالمدينةبورصة

.ام261عامالبورصةتأسعستوقد.الكنيسةبجانب

منالقديمالجزءشمالىفىالميناءيمإلإلبرمنطقة

قناة-قنواتثلاثالديسةصالقديمالجزءويحد.المدينة

من-برنسجراشتوقناة،سجراشتوكيزر،هيرنجراشت

علىوتقع.والغربوالجنوبالشرقالثلاثةالاتحاهات

خلالالمديمةتجارلناهافخمةسكنيةأبنيةالقنواتطول

هيالأبنيةهذهمنالعديدإن.الميلاديعشرالسابعالقرن

ضواحالقنواتخلفويوجد.مكاتبوأبنيةبنوكالان

عشرالتاسعأ!رنيناخلالبناؤهاتمكبيرةوحارات

الميلاديين.والعشرين

شانهاأمستردامفيوالحدابةالثقافيةالرئيسيةالمناطقأما

اشئيسياعىاا!تحفوهورلجيكمرمتحفتضم

محليامتحفايعتبرأسذياستيدليحكومتحفلأمستردام

أ!دياجوخفالىمتح!يوجدوكدلكالحديثللفن

فانفينسنتالهولنديالرسامأعمالمنالعديديعرض

وجامعتانمحليمسرحأمستردامفيأيضاويوجد.جوخ

عالميا.المشهورةكونشيرتجبوأوركستراوفرقة

الماليةخدماتهاعلىأمسترداماقتصاديرتكزالاقتصاد.

أيضاالمدينة.الخارجيةوالتجارةوالسياحةالصناعةوعلى

وللمصارفالهولنديالمركزيللبنكالرئيسيالمركزهي

منللعديدمركزهيوكذلك،الدولةفيالرئيسيةالتجارية

أمستردامصناعاتا.والتأمينالاستثمارشركات

أخدائيةاالموادخضيرووالإلكترونياتالطائراتصناعة

الوادإلتاج"أسعمفنأوإصلاحالكتبونشروالماس

تجذبأحرىقليلةمدنافإنولذلكوالفولاذ،الكيميائية

المدينةالقنواتتصل.أمسترداممنأكترالأجانبالزوار

أوروباطريقيعتبرالذيالراينبنهروكذلكالشمالببحر

منالجنوبإلىشبهولمطارويقع.الرئيسيالمائي

.أمستردام

القرنحواليأمسترداممدينةتأسمست.تاريخيةنبذة

سدبناءوتم،السمكلصيدكقريةالميلاديعشرالثالث

أصبحتثم.الميلاديعشرالثالثالقرنخلالهناك

أصسفنابينوتحويلهاالبضاعةتنقلاتلملتقىنقطةالقرية

أمستل.نهرفىالمبحرةالقواربوبينالإيجعلىالمبحرة

أمستردامتطورتالميلاديعشرالخامسالقرننهايةوفي

الأوروبية.للتجارةمزدهرامركزآلتصبح

السادسالقرنثمانينياتفيكبيرةبسرعةالمدينةنمت

عامالمائةتقاربولمدةالفترةتلكوخلال.الميلاديعشر

،أمستردامإلىوالدينيينالسيا!مييناللاجئينمنالآلاففر

والتجار،البرتغالمنفرواالذيناليهودبينهمومن

فيالأخرىوالمدنأنتوربمدينةمنالبروتستانتيون

الصشاعاتمنالعديدتأمسيسفيساعدواوقدالفلاندرز،

إفريقياإلىالمدينةتجارةوتوسعت.التحاريةوالاتصعالات

العالم.فيأخرىوأماكنأ!ترقيةاالهسدوجزروالأمري!ضين

فيالتجاريةالمراكزأكبرمنأمستردامأصبحتحيث

انتعشتوبذلكالميلاديعشرأصسابعاالقرنخلالأوروبا

المدينة.فيأضقافيةاالحياةأيضا

الميلاديعشرالثامنأغرناخلالأمستردامتطورت

القروضبنوكهامنحتفقدكبيرا،أجامامركزالتصبح

مميوت.الأجنبيةالح!صماتخاصةأوروباسائرإلىالمالية

أمسترداممنوجعلتام597عامفيهولنداعلىفرنسا

لاهايإلىحكومتهمالهولنديونأعادوأممن،أ!اصمةا

تهدملقد.أم813عامامشقلاأ!معلىحصلوابعدما

أ!ذياول!شالفرنسيالح!صملمحترةخلالأمسترداماقتصاد

الشمالبحرإلىتؤدياكتيأغناةاافتتاحإحيائهعلىساعد

.م8761عام

الحربخلالكبيرةمعاناةأمستردامشعبعانى

الجيشاحتلفقدأم(1459)939الثانيةالعالمية

بعضعلىكاملشبهبشكلالقضاءوتمالمدينةالألماني

،الالافوتشرد.النازيةالاعتقالمعسكراتفيسكانها

منالمدينةوعانت،منهمتبقىمنب!تالذعروانتشر

عامشتاءخلالفيهاالالاففجاعقا!ميةمجاعة

نهايةمنذالسكنيةالبيوتفيتحصاأمسترداشهدت44

الاكتظاظتخفيفأجلومن.أضانيةأأسالميةاالحرب

بشكلالخططةالس!سنيةالمناطقمنالعديدلناءتمالس!صاني

فيبناؤهتمواحدمشروعفمثلا.المدينةأطرافعلىجيد

سكنيةمجمعاتشكلعلىالعشرينأغرناسبعينيات

بناءتمثما.شحصألف!مائةلإيواءتصحميمهاتمضخمة

القديمبالجزءالسكنيةالمجمعاتهذهلوصلحديديخط

المدينة.هذهمن

.العمارة:أيضاانظر

الفطريات(بمالمورثاتتمقل)كيفالتكماثر:انظر.جالأول

المباتات(.تكاثر)طرقالنباتالفضر(،يعيش)كيرو

)قياسالمطر،(المجاعة)اسا!عةالمجطان!:.رلأ!ا

النهر(.)مبعالنهرالمطر؟مقياسالأمطار(،

الطعامفيهيمرالجعسمفيعضليأنبوبالأ!ء

حتىالمعدةأسفلمنويمتد.الهضمعمليةومنتجات

الأمعاءوتقسم.الهضملجهازالسفلىالفتحةوهوبمالشرج
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وتدعى4،الغليظوالأمعاءالدقيقةالأمعاء:هماقسمينإلى

الأحشاء.أيضاالأمعاء

ويبلغ،الغلإبظةالأمعاءمنأدقأنبوب.الدقيقةالأمعاء

والأمعاء.الغليظةالأمعاءإلىويفضي،م7حواليطولها

وأالثضمميةفالخمائربمالهضمعمليةمعظمتنفذالدقيقة

الدقيقةالأم!اءجدرأنتصنعهاأوتفرزهاالتيالإنزيمات

عمليةفيتساعدوالبنكرياسالكبدخمائرإلىبالإضافة

متصاصالاعضوالدقيقةالأمعاءوتعتبر.الأطعمةهضم

نتوءاتل7خلالمهضومالطعاميمرإذ،الجسمفيالرئيسي

الأمعاءج!.ارفيموجودةاليد،أصابعتشبه،صغيرة

وهىالىلوية،الزغاباتالنتوءاتهذهوتسمى.الدقيقة

جدرأنفىالامتصاصسطحتزيدالخلايامنبطبقةمبطنة

الطعاميمروحالما.الإنسانجس!مانظر:.الدقيقةالأمعاء

دقيقة،.مويةأوعيةإلىبعضهيدخلالمعويةاكغاباتخلال

اللبنيةالأو/!يةإلىالباقيويدخل.الزغاباتفىموجودة

الأوعيةاىإالدأخلالمهضومالطعامويدعى)اللمفية(.

القناة!خلالالكيلوسويمر)المستحلب(.الكيلوساللبنية

.بالدميوصلحيثالعنقإلىالصدرية

وهيالمتر،ونصفمتراطولهايبلغ.الغليظةالأمعاء

والمستعرضالصاعدالقولونأجزاءومنالأعورمنمؤلفة

الأمعاءوكأفص.المستقيمومن)السيني(والسجميوالنازل

تهضملمالتيالمتبقيةالمادةمنوالأملاحالماءالغليطة

الجسعم.منالفضلاتوتطرح،كطعام

إي!

إألم

!ئركسش

الطعامشحليلتقومإذ،الهضمىالجهازمنرئيسياجزءاتؤلفالأمعاء

الأعورمناحىتتأالتيالغليظهةوالأمعاء.الدقيقةالأمعاءفيوامتصاصه

الجسم.منالمهضومةغيرالموادبطرحتقوم،والمستقيموالقولولى

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

.الإنسانجسماظر:

أيضا:انظر

الفتقالإمساكالإممهال

الهضميةالقناةالهضميالجهازالدوديةالزائدةالتهاب

القولونالتيفوئيدحمىالمولولىالتهاب

الكتعتالهضمسوءاللفائفيالتهاب

بجنوبلناظشمالىفيوطنيمتنزهأممولوري

ديربانمدينةمنكم027بعدعلىالمتنزهيقعإفريقيا.

منأمفولوزيوتعتبرهكتار.)00.48مساحةويغطي

مأوىبأنهاوتشتهر.الشهيرةالسياحيةالجذبمناطق

بالجهودتشتهر،كماأبيضقرنوحيدألفمنلأكثر

حيواناتومن.ألانقراضمنالحيواناتلإنقاذالمبذولة

التيتل)والنووالزرافةالرباحالقرد،الأخرىالمتنزه

وخنزيروالنيالا،الأرقطوالنمروالكودووالإمبالا(الإفريقي

أيضاأمفولوزيفييكثركما،الوحشيوالحمار،الثالول

هذاعنالإعلانتموقد.والأسماكوالزواحفالطيور

التىالمناطقأقدممنواحداباعتبارهأم698عامالمتنزه

الصيد.مبارياتعليهاتقام

الأمفولوزينهريمناسمهأمفولوزياكتسب

وأالمتعرجالنهرأمفولوزيكلمةوتعنىوالأسود.الأبيض

اللولبيللمجرىوصفوهيالشاردالن!أوالخيصالنهر

للنهر.المتعرجأو

التيالاصطناعيةالعقاقيرمجموعةأحدالأمفيتامين

هذهتؤدي.للعملمستخدمهاوعيمنوتزيدالعقلتنبه

كئالشهية.إلىأيضاالعقاقير

خلالواسعبشكلمرةلأولالامفيتامينعقاقيرعرفت

وآخرونالجنوداستخدمهاعندماالثانيةالعالميةالحرب

هذهوصفتمالحربوبعد.الإرهاقتأجيلأولمقاومة

العمالاستخدمهابحيث،الأسبابمنلعددالعقاقير

مستيقظين.يظلوالكيالطويلةالمسافاتوسائقوالليليون

لتخفيفكمساعدالأمفيتامينعقاقيرالأطباءوصفكما

جدا.النشطينالأطفالولتهدئةالكآبةولتخفيفالوزن

نوباتيسببمرضوهوالخدار،أيضاالعقاقيرهذهتقاوم

عليها.واسسيطرةمقاومتهايمكنلاوالتيالمفاجئةالنوم

قدالأمفيتامينأستخداممساوئأنواضحاأصبح

يطلبونعليها،المعتمدونأصبححيثمنافعهاعلىزأدت

قد.المرغوبةالنتائجعلىللحصولوأكبرأع!ىجرعات

أصبحتإنهاإذواشعبشكلالعقاقيرهذهاستخدامأسيء

وألم"،"الملحقات،لملمالحيويةلم"حباتمثلبأسماءمعروفة

ءلم.السرعةءلمباسمالميثأمفيتامينجرعةوتدعىء/الموقظات?؟
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العشرينالقرنستينياتأواخرفيالخدراتجنونوأثناء

وأيبتلعونهاالعقاقيرأ!ذهأصشرعي!تاغيرالمستخدمونكان

كبيرةوامئوبجرعاتبشكلالإبرطريقعنيأخذونها

ماتؤديوكثيرا.البربيتوراتعقارمعيدمجونهاماوغالبا

والمرضالعقلىأ،نهيار1إليالعقاقيرهدها!شعمالإساءة

اممتحداميتممانادراا،يام1هذهوفي.الموتوربماالخطير

الخدار.تخفيفأطحاماعداالمبافىالأمفيتامينعقاقير

القبائلبيناستمرتالحروبمنفترةالإمفيكائي

.أم838و9181عاميب!تإفريقياجنوبيفيالإفريقية

اذحدثاالحربكانتوقد.ديفاجانباسمأيضاوتعرف

الأرواحفيدماراممببتلأنها"كبيرةتاريحيةأهمية

توزلإعادةإلىوأدت.واسعنطاقعلىوالممتلكات

البنيةمنكلتغيرإلىأدىمماكبير،بشكلالناس

السياسية.والتقاليدالاجتماعية

أجوماتعرثمنطقةإلىنيالإمفي!طأهلأصليرجع

علىأخنافس!اوأدىالززكو.أرضأيكوازولو،لاسمم

ثلاثظهورإلى،الائيةوالمصادرالأرضاوزراعة،التجارة

القبائلمنكثيرانضموقدعشر.التاسعالقرنفيممالك

وهم:الثلاتالممالكهذهزعماءإلى،المنطقةفيالمستقلة

،سوازيزعيموصبهوزا،إندوانديقبيلةزعيما،زوايدي

إمثيثوا.قبيلةزعيمودنجزوايو

،أم681عامالممالكهذهبينالمعاركأولىحدثت

صبهوزاهزموقدوصبهوزا.زوايديالزعيمينبينوكانت

أرض!باسمااليومتعرفالتى،الجبالإلىأتباعهمعفرحيث

،م8181عامفىر.سوازيدولةهناكواسه!،سوازي

كانتمعركةشىودنجزوايوزوايديجيوش!التحمت

وقتله.دنجزوايوهزيمةنتيجتها

أصمميوةامرزوايدياشولو،زعيموهوشعاكا،منع

جيشالنفسهبنىقدشاكاوكانبأكملها.المنطقةعلى

،بالمعاركخاصةخططاوأعدجديدةأمعلحةوأدخلقويا،

معلاقاتشاكاأقامدنجزوايو،وفاةولعدالزولو.لبلاد

مأ881عاموفي،ذلكوبعدلدنجزوايو.السابق!تالحلفاء

وانهزمشاكا،لمحاربةجيشهزوايديأرسلعندما

السمكرية.إمبراطوريتهبناءشاكاوواصل.الإندوانديون

سلسلةظهورإلىالزوأ!فيالاضطراباتهذهأدتوقد

مأ981عاممنالتداءإفريقياجنوبيفىالأفعالردودمن

إلىالهزومةإندواديقبيلةمناللاجئونوهرب.تلاهوما

إنجندالاوزوسوشانجنيقيادةوتحتموزمبيقداخلالشمال

وإنكسابا.

فيالإمفيكانيظاهرةانتشرت.أم821عاموفي

وكان.الحرةبالولايةالانوالمعروفةوالجنوبيةالعلياالمروج

بمنطقةالانيعرففيمايعيشكانالذي،الهلوبيشععب

مجموعةأيديعلىدراكنزبرجأ!جباإلىطردواقد،ناتال

وقد.ماتيوانييقوده!انأسذيا،إنجوانيشعبمن

منمجموعةوهمتلوكواقبيلةأ!لوبياقبيلةهاجمت

الرئيسيالجبليالممرقمةبجواريعيحقأ!دياسسوثو،شعب

تلوكواشعبعاش!أضاليتيناالسنتينوخلال.ناتالقرب

التابعةالقرىعلىالإغارةعليأ!لوبياوقبيلةالشرد

.الاخرىالجنوبيةالسوثولمجموعات

وشعبماتيوانيشعبقامعندماسوءاالوضعازداد

دراكنزبرج،جبالبعبورشاكا،منفرالذي،إنجواني

المرةهذهوفي.الهلوبيمائمعبأخرىمرةواشتبكا

أعدبعدما،م7821عامأ!ولبياشعبوانهار.دصوهم

،الترحالمنطويلةمشينوبعد.لمعاقبتهمحملةشاكا

كاليدون.نهرمنطقةجبالفيتلوكواشعباستقر

قبائلمعظمانهارت،محددةزمنيةمدة:خلال

الصغيرةالمجموعاتبعضوفرت.ةأ!مغباالجمومميةأ!سوثوا

وانضملزامميا.حاليامايعرفداخ!أأعتممااو1111 ..ط!حربء!

وأالتلوكوامثلقائمةظلتالتيالمجموعاتإلىآخرون

انظر:موشوشو.يرأسعهاكانالتيالناميةسوثومم!صة

موشوشو.

علىدمارأكبرحدث،العاليةترانسفالمروجوعلى

بالإنديبيلييعرفونكانواالذينوأتباعهمزي!صازيأيدي

اشنتبكخومالو،لمجموعةقائداوبوصفه)ماتابيلي(.

علىنزاعبسببام،821عامفيشاكاضدمزيليكازي

أعدائهما.منعليهاالاستيلاءتمالتيالأراضيبعضملكية

منأكثرومعهدراكنزبرججمالإلىمزي!صازيفرزقد

غيرمملكةالإنديبيليأصبحتت!اومن.محارب003

هاجملاخر،مكانمنأ!جرةاخضموشي.مستقرة

علىواستولواوالتسوانا،أصمموزو،امنعدداالإنديبيلي

شبابأرغمواوكذلك.ومحاصيلهمونحسائهمماشيتهما

مزيليكازي.انظر:.الجيعقإلىبالانضمامالمجتمعاتهذه

)السوثوالبيديبعضلجأنفعسها،الفترةوأثناء

حصينجبلىموقعإلىسيكواتيقادهمالذين(الشماليين

سيكواتيقامالمنطقةهذهوفي.معتيلبورتنهرمنطقةفي

فىموشعوشولمملكةمشابهةقويةجديدةمملكةببناء

الجموب.

حيثأيضا،بالإمفيكانيالجنوبيةإنجيونىقبائلتأثرت

الزولو.أيديعلىالصغيرةناتالقبائلعلىالقضاءتم

آخرونوهرب،دراكنزبرجأطجباإلىبعضهموهرب

منالوحيدةالقبيلةالبهاتا،قبيلةوكانت.الجنوبصوب

كقبيلة.مكانتهاعلىالمحافظةا!شطاعتالتي،القبائلهده

منللمساعدةطلبايتسولون،لاجئينفأصبحواالباقونأما
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تحعلأنهاكما،الأنفأغشيةالأملاحمنتتصماعدهذهفيفنيعغوأصبحوا.وخوزاوثمبو،مابوندو،قبائل

أكبر.بسرعةتعملالتنفسفيتشكمالتيالعضلاتيتسولونالذيز،أولئكوتعنيمفينجو،إباسم،المنطقة

النشادر.أيضسا:ان!.الطعامعلىللحصول

ملكيةأوحيازةحقأنيعنيتعبيرالعامةالأملاكالتوسعءطى،الأبيضالرجلالإمفيكانيشجعت

الاضطراباتإثارةخلالمنإفريقيا،جنوبىأراضيدأخل

لفرد.وليسالدولةأوالناسلعمومم!لممتل!تإلىأ!اأدرتوقد.المستقرةألمجتمعاتمنالالاففي

تسمىخاصاملكاأبداتكنلمالتيالعامةفالأرأضيحماولتفقد.الأورويالتوسعإزاءالفعلردودعليالتأثير

التيوالاختراعات،الإبداعيةال!عمالوتعتبر.عامةملكيةوجهفيفللوقممساعدةعلىالحصولال!صغر،القبائل

العامة.ا!للكيةمنقانونيةبراءةأوالنسخحقوقلاتحميهاميلاأكثرفكاشت،الأكجرالممالكأماالأقوياء.جيرانها

منأيضاهى،عديدةلسنينمعروفةظلتالتيآلعااا.الأوروبيالاستيطانلمقاومة

ورءالمياهفىيكلجشصغيربحريمماحيوأنالأمديو!سس

منمايكونغالبا،مرنغصنأوفرعالاملودادفقاريةالحيوأقاتبيرالوصلحدقةويعتبرالضحدة

والأثاثالسلاللعملنسجهويمكن،الصفصحافلدىيوجدلا.الرميحأيضاويسمىواللافقارية

مايشبهكلأحياناتعنيأملودوكلمة.الأخرىوالأشياءعصبياحبلأيمت!ك،ولكنهمميزدماغالبحريالأمفيوكسس

الأماليدمصنوعاتوبعض.معدأتأوأثاثمنالحسلالالفقرياط!لمانوعاويشبهظهرهطولعلىيمتد

والرطانوالقصبالخيزرأنمثلنباتيةموادمننسجهايتم.الفقريالعمودذاتللحيوانات

الصناعية.والألياف،للفقارياتئيالمفص!القاسيالفقريالعمودعنوبدلآ

.قويهيكلحولالموادنسجمنالأم!ودأثاثاتتصنع!وتروهو.الظ!ريالحبليدعىجهازاللرميحفإن

ويصمفالهواء،بدورأنليسمحمتباعدا،الاملودوليسجالظهصطولعل!اموجودما،حدإلى،صلبغضروفي

ويمتاز،رةاطالمناطقليناسبخ!يصا،الأثاثهذامثلالفؤيلا!مودالبدأئيالشكلوهذا.العصبيالحبلتحت

العالية.والمتانةالوزنبخفةال!ملود.اللافقارياتإلر،منهالفقارياتإلىميلاأكثرالرميحيجعل

الألاملعوروطاووخلالهعهكراسىأصبحتالتآسعمصحرععثنرالقرلىالشائعةالأملاخاومن.للمعدةملينةملحيةموادالأملاح

كلءقط!وتصنع.المتحدةوالولاياتأوروبافيمرغوبةجلوبروملح(المغنسيوم)كبريتاتالإبحليزيالملح

اسعا)لارتفاعولكنلإنهائها،أياماذلكويستغرقيدوياالصوديوم)طرطم-اتروشيلوملحالصوديوح!()كبريتات

وسائلعنالبحثفيالمصنصنبدأوالموأد،العمالةفيالفضملات،وتحريكبتجميعالاملاخ!تقوموالبوتامسيوم(.

أليافطورواوقدالأملود.منالمعداتلصناعةأرخصيؤديمماقداست!مالهامنالإكثارأنإلامفيدةو!ما.المعدة

كى،المقوىالورقمنمعينةبطرلمجةعولجتمقلدء،ألامعاء.إثارةإلى

بعضرمازا!والآن.ادنولعلىالأملودنسجفيبدأوأالإغماء!رجخدم!ةمطدةالشمأ!ح

الدو!فىوخاصةباليد،تصنعالأملودمنالأدوأتبعطر.ممزوجاالنشادا!كربوناتمنوتتكون.والصداع

الا!ميوية.التيالنشادركربونا)تتهيج.منبهبأنهالعقارويعرف

الرميح.باسمأيفتاويعرفالضحلةالمياهدىيعيمقأالسمكيشبهصغيرلحريحيوانالأمفيوكسس
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رمزا(الوسطالمرتم!فيالعامةالأمانةصبىصارلمحد.ليويوركمديةصىريمرإيستأ!ثرصحاديةمارعدذستححودالرئيسياللتحدةالاممقر

(.اليمين)إلىهامرشولدداحومكتمةالشار()إلىأحما!هاالحمحيهمىالأحرىاامتحدةالأم!امباليوتشم!!.المتحدةللأممعتحهورا

ا!دةالأهم

على!حافظةتعم!دوليةمنظمةالمحثحد؟الأمم

بالإنسانية.الارتقاءأجلومن،العالميينوالأمنالسلام

العالم،أنحاءجميع!فىالمستقلةالدولالمنظمةإلىوتنتمى

فىالمتحدةالأمأمقرإلىلهاممثلينأعضاءدولةكلوترسل

حلها.ويحاولونالمشاكليناقشونحيث،نيويورك

همارلمجميينهدفينلهاأنالمتحدةالأموثائقتؤكد

وأقطرينبين4قتااندلعفإذا.الإنسانيةوالكرامةالسلام

الخحدةاللأممنيطلبأنيجوز،مكانأيفيأكثر،

المتحدةللأميجوزالقتالتوقفوبعد.وقفهلمحاولةالتدخل

ولكن.أخرىمرةتكرارهلمنعاللازمةالتدابيربوفيالقيام

المشاكلمعالجةشيءكلقبلتحاولالمتحدةالأم

الأمأهدافومن.للقتالوتؤديتتفاقمأنقبلوالنزاعات

الوسائلل!يجادالحربأسبابتحديدالأساسعيةالمتحدة

بإزالتها.الكفيلة

مهمتها.أداءفيوالفشلالنجاحالمتحدةالأملقيت

دونوحالتالنرأعاتبعضعلىألمحعيطرةمنتمكنتفقد

فيالضعوببمعاونةقامتكما،كبرىحروبإلىتطورها

ظروفوتحسيناممتقلالها،لنيلالعالمأنحاءمنكثير

منالمنظمةمنعالأعضاءالدولبينالخلافأنإللأحياتها.

السلم،علىللمحافظةأغعالةواملةال!ظالإجراءاتاتخاذ

إضعافها.إلىالحادةالماليةالأزماتأدتكما

،أم459أكتوبر24فيالمتحدةالأمهيئةأنشئت

كانتفبينما.وجيزةبفترةالثانيةالعالميةالحرببعد

ضدوقفتالتيالدولقررتنهايتها،منتقتربالحرب

تلكمثلحدوثيتكررألآواليابانوإيطاليا،ألمانيا،

سانفيالدولتلكفاجتمثثلو.أخرىمرةالحرب

إبريلفيالمتحدةالولايات-كاليفورنيا-فرانسيسكو

علىتساعد!ظمةلإنشاءخطةإلىوتوصلوا،أم549

فيالخطةتلكأدرجتثم.العالمفيالسملامحفظ

عليهبالتوقيعقامتالمتحدةاةماميثاق!عميتوثيقة

الاعضاءأوائلمنفصارت،أم459يونيوفيدولة05

أكثرانضمتالتاريخذلكومنذ.المتحدةالأمهيئةفي

مستعمرأيزاللامعظمهاكانأخرىدولة001من

جدأصغيرةدولوباستثناء.المتحدةالأمهيئةإنشاءعند

المتحدةللأمتنضملمالتيالوحيدةالمستقلةالدولةفإن

سويسرا.هي



المتحدةالأمبين،بعفالسماتفي،تشابهوهناك

انظر:.الأولىالعالميةالحرببعدأنشئتالتيالأموعصبة

أسستالتيالدولمنكثيرشاركتفقد.الأمعصبة

أيضا.المتحدةالأمعصبةتأسيسفىالمتحدةالأمهيئة

الأمعصبةمثلأنشئتقدالمتحدةالأممنظمةأنكما

.الدولبينالسلامعلىألمحافظةبهدف

المتحدةالأممنهاتتكونالتىالرئيسيةالهيئاتوتتشابه

ا!تلمجن!اكأنإلآالآم،عصبةكونتالتيتلك!

جمئالدولأولأ،.والعصبةالمتحدةالأمبينأساسيين

الأمفيأعضاءكانتالشيوعيةالصينباستثناءالعظمى

عامعضويتهاالشيوعيةالصنونالت،البدايةمنذالمتحدة

فيبماالعظمىالدولمنكثيرافإنوبالمقابل.أم719

وأالعصبةفيتشاركلمالأمريكيةالمتحدةالولاياتذلك

بمسؤولياتالمتحدةالأمتضطلعثانيا،منها.انسحبت

بمشاكللانشغالهاوذلكالعصبةمسؤولياتمنأولممع

واجتماعية.اقتصادية

بأعباءالستةالرئيسيةالمتحدةالأمفروعوتضطلع

مجلس2-.العامةالجمعية-ا:هيالفروعوهذهالمنظمة

الاقتصاديالمجلس-4.العامةالأمانة3-.الأمن

مجلس6-الدوليةالعدلمحكمة5-.والاجتماعى

تابعةمتخصصةمختلفةوكالاتعدةوهناك.الوصاية

والتربية،كالمواصلات،معينةمسائلتتولى،المتحدةللأم

والعمل.،والصحةوالزرأعةوالأغذية

صهالعامةالحمجةمى

ءعام!دحل
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منلإكليلمحاطةللعالمخريط!علىيحتوياللتحدةالأمعلم

.للسلامترمزالتيالريتونأعصان

تقعمبانعدةمنالمتحدةللأمالرئيسىالمركزيتكون

الرئيسيةوالمباني.نيويوركمدينةفيريفر،لإيمستمحاذية

مبنى،العامةالأمانةمبنى،العامةالجمعيةمبنىهيالثلاثة

العامةالأمانةمبنىبجوارأصغر،مبنىوفى.المؤتمرات

المتحدةالأمفيالأعضاءالدولتبرعتوقد،المكتبةتوجد

.المتحدةالأملمبانيالفنيةوالأعمالالتجهيزاتمنبالعديد

الرئيسي.المركزأمامالأعضاءالدولجميعأعلاموترفرف

عرفعلىالمؤتمراتمبىيحتوي.اللتحدةللأمالرئيسياللقرمباني

الوصايةومجلمىوالاجتماعيالاقتصاديللمجلساحتماعات

الجمعيةمبنىمنالمتحدةللأمالمنظمةالزياراتتبدأ.الأمنومجلس

العامة.

محلصمح!الاقتصاديالمحلس

الأسالوصايةرالاحتمامم!
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المتحدةالأملنمثاطاتتوضيحيهيكل

اهـنيسيةااطتحدةلأماضوث

دائمةلحار!
الأحرىاالمتحدةالأماولحارث1ص.

السلامحمطقوات-
السكردها!نها-الأمنمجلس!الوصايةمجلسالأحرىاحالا!ا!:االممحصصهاس!!الا!ا.

المححدةللأمتحخحياقي

الدواجةالدريةالطاقةوكالة-

-!

-تراحصأااا!حمحقت*
هـالعامةالجمعية

دلتحر!ةاحاسةاالانماتبةالسكرتارية*محكمة

7!ى!"خحاالعامةاالدوليةالعدل

ئشةإااللطلى

!لألمجلساائةدائمةلحاد

الإفلححيهةاطحالىاالاقتصاديروهـث!

ا!الا!ةا(لأحرىالهيخات

طيمبةاءااطحادا-والاجتماعى!ا!ااحلحمعحة

طحاحلأهـلسح!الإعالهامححدهالأم!اححاله1

المؤقة1اورائمةواا!دوريةار11

اللاخ!!

ا!اعةاالجميةامكحدةالأمكلا!صحة-احقاقيراعدذاطيصاممعا!المتحدةايأ!هاادهـسامع

الم!صيةاطم!جةا!ايةااكصحة-

اضيةا.حتطإهـذاتحدذالأعكلامؤتمر

اررزاجةاا!ما-ا!صمة-

(ؤاط)ارامحها!.!هاملأضدهـصمة-اسخددالملأىحامعه

اجوسس!ص()ااختالةرااحلوم!ااطضسيحةاطخحد!ا"لأكاسفمة-يا!ااح!اءاوولى!

احايةااصحةا!فمة-

احافياا!ةاسساسح

ا!دزفيااصقداصد."ت

الدوايهةاخحميةارا!ة.كلتححيهةامتحدةالأماس،!

رفياطااسكا-
اححوت!اللتدريصا!تحدةالأما!عهد

اجمةالد"اشكمو!!امؤسة.

الحياسالملأستحارصحادا!هزكا-احرأهاحمد!احدرل!نرااطحو!العالىالعهد

اطا!مراشعاسهاطححدهالأمكلاصمدزت

اطتحدةاللأستالكاالاحث!اشؤردمعوص!م!خص

للخوطيرا!تحدةاالأكااسسحص

ال!طيةاطشحاصاتا!خحدةالأم!)اؤصدو

ا!رأقاخححيةادخحدةالأماصدىق

اوروليةااشحارةامر!ص

الوراعةاطخحيهةالدؤفيا!دزقا-

اطدلىاطميهرادالدؤاجةالحطحة-

فيالعايداضتحادا-

الدواجةالأتصا،لاتاا!اد-

يةالحولاذرصاداحايةاا!فحة-

اححريةااطعلاحةا!دوليةاالفمة-

احاغيااحداءاس،يم

التحدةالأعطممرحرءاوتعدسعهاولىتطألهاإلا،اطكحدةالأىلارسميةعلاقةأيأجكةاررراالدريةقةا!اااا،لوكاأوللطتت*
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لمتحدةلأحتاا

(م2991)ركيرجستا(5491)يةلسعودا(م2691)يند!رو(م5491لربياتيوإ

(أم)639كينياأم()299ي!لوطأم()299والهر!كالو!ةأم()299أدرسحار

(م1991)لاتميام(أ!29)سلو!ييام(491)5!اصدام(491)5اللأرحشس

(مأ!)لاوس(م5691)!سعافورة(م5491)!ليميا(مأ!5)5الأردلىا

(م491)دلام(0691)العسعالم(5491)لمجرو(م2991)أرمييا

(م0991)ينلحتتتا(م8691لرسواريلاند(م6491)يلا!دتا(م5491)أروحواي

(م5491)مموكسممرح(م6591)السوداد(م2911)لستادتركما(مأ!9)3أرسرسا

(أم!5)5ييم(491)5سوريام(491)5تركيام(أ!ء)5أسحايا

(م5491)لييريا(مأ!7ء)سوريام(م2611)حووتوباترييدادم(5491)أستراليا

(م1991)لمجالتوا(م91)78روليلاآسولومود(م0691)تشاد(م1191لرإستوليا

(م5491)ليسوتو(م6491)السوسد(م991)3تشيكيا(0691)ا!سطىاإفريقيا

(م4691)لطاما(م1691)ليونسجرا(م5491)تشيلى(مأ!64)!ستادأفعا

(م0691)ليما(مأ!5ء)سريلالكا(م1691)!اترا(مأ!54)إكوادور

(أم!)57ليرياط(م0691)الصومالم(0691)توحو(م591)5ألاليا

(أم59)5ابرالص!!+م(591)6توسأم(49)ءإلسلفادور

(م0691)مدعشقر(م2991)حكستادطا(م0691لربودالحا*م(*91)73!األما

(م491)5مصرم(491)5اقا!ص(أم69)2حام!ايكما(م1791)المتحدةالعرليةالإمارات

(م6591)ارر!(م1791)عحاد(م5691)مبياطم(1891)اولار!دألتحوا

(م491)5اهل!سسيك(م591)7،عام(4791)حريادام(711)6أ!ولا

(م4691)ملاوي(مأ!66)،ياعا(م2691)ئرالحزا(مأ!9)3ورا!دأ

(أم49)5المتحدةالمملكةم(1)589عيياأم(99)4لالاوحررأم(!05)إلدوسسيا

(م1691)معويىم(691)8الاستواثةعييا(م91)73مالبهااحزرم(2991)أوركستاد

(م1691)لياموريئم(4791)لمجساو-عييام(791ء)لقمراحررم(2611)أوسدا

(أم)689موريتميوسأم(189)فالواتوأم(69هلرالمالديصحررأم(-49)5أوكرايا

(م5791)مورميق(م5491)لساض(م6791)!يثلحرر(مأ!54)ديراإ

(م2991)وفامولد(م5491)لعلبينا(م91اه1)لرتاماحرر(م591ء)ايراصدأ

(م991)3مو،!(م9491)لمحتلةا!لسطير(مأ!54)إفريقياحمو!(م6491)يسلمداأ

(م1911)ميكروليريام(491هلرفمزويلام(491)5حواتيحالا(مأ!5)5إيطاليا

(م0991)لامييا(م5591)!نلحدا(أم99)2حورحيا(م791)5الحدسدةعييالالوا

(م491)لىوي!ا(م7791)م!يتا(م7791)حيبوقي(م5491)يحوارالا

(أم15)5الحمسام(0691لرفرصأم(49هلرالدمماركأم()669لارلادوس

(م591)5ليالأم(719)!فىأم(49)5الدوميحيكادأم(9)47حستارلا

(م0691)الحيحرم(أ!29)كاراحستان(م91)78دومييي(م1791)الحري!

(مأ!06)ليحيريا(م0691)الكامرولى(م2691)!داروا(م491ء)الراريل

(م5491)صارا!ط(مأ!!2)رراصوا88(م1991)سيارو(م5591)تعالضا

(م5491)ايل!دسيور(م5591)يىكمو!*(م1991)ءلسيصااروسيا(م4891)يسونا

(مأ!54)!تيها(م5491)كدا(م591ء)نيامارو(مأ!54)طحيكا

(م491)5الهمدم(491)5ص،م(691)4رامكيا(م5591)طغاريا

(م491")وراسوو(م1991)الحويكةكوريا(م0891)!يرمام(1891)طير

(م5491)هولدا(م91!1)ا!ايئصربم(0691)العاححلسا(مأ!47)سلادش

الأمريكيةالمتحدةالولاياتأم(49)5ص!رجطم(1)769العرليةسامواأم(49)5سما

(أم49)أم(49)5كوا!مياأم()839ونيميصكيتسصادأم(69)0ب!

(أم9")6،لىاباأم(069)الكولعوأم(46)5والحريادي!شيس!تتطأم(719)لوتاد

(++م0991)"جمى(م0611)(!اسائير)رايمقراطيةلداسوال!ص(2291)ريومارسا(م6691)لابتسوا

(أم!4)5يرعو!نيأم()639الكوتأم()979لوميا!اتأم(!06)لامولوركيما

(م5491)اليولادأم(9)75ليردكي!ء(7591)وسلسي!توس!او(م8491لر!رما

مأ199سةحتىالاشتراحجمةالولييتةاليصاءروسياحم!وريةتسمىكات*

.م1!!1سةحتىا،شترا!جة1الححو!تةأو!صالياح!هوريةتسحىكات

الشوعية.الصيررقوللاستعادهاالطمةالححعيهةصوتتعدما،م7191"كتوسحتىالمتحدةالأسليصقعذاتتسعل)تايراد(الوطيةاعصيركات+

الألماليتاد.توحدتحيتأم،099وحتىأم739سدحاصمقعدراصعرليةالشرقيةالألمايتنسحسلكاد"*

الييى.حمهوريةلتشكلاأم679عا-لالتهاالتي)عدد(الحويةراليم!أم479عامالعصوية،لتالتي)صساء(الماليةاصيمىنوحدت0991عام!ي++

مأ191عامتم!ثعحدماالسالقاصسوييتىالاتحادسحلحلت88

19



المتحدةالأمم29

الميثاق

الخطهةعلىويشتمل،المتحدةالأمد!عتورهوالميثاق

جميعويوافهتتح!صمها.التيوالقواعدتحظمها،التي

أ!علىيحتويأسذياالميثاقمتطلباتتنفيذعلىالأعضاء

وابىدئالغاياتتوضحمادة111علىمقسمةفصلا

المتحدةالأماتعملالتيأطرقواالأسعامحيةوالمعتقدات

بموجبها.

سبعةوأهدا!أرسعةالميتالىحدد.واللبادئالأهداف

والأمنالسلمحفظهوأ!الأواالهدف.المتحدةللأممبادئ

فيأحدالةاتوخيعلىالدولتشجيعهووالتاني.الدوليين

علىالدولمساعدةوالثالثبعضا.بعضهاتجاهتصرفاتها

الرابعوالهدف.أصدوليةاالمشكلاتحلمحاولةفيالتعاون

إدراكنحووتوجيههاالأمأعمالأضنسيقمرجعات!صنأن

.الغاياتهذه

ب!تالحقوقصىالمساواةهوالمتحدةالأمممباد!ئىوأول

فقاوبواحباتهماالأعضاءاجميعقيامثانيا،.أعضائهاجميع

ففم!مبدأعلىأ،عضاء1جميعيوافة!ثالثا،.للميثاق

الأعضاءاحميعيوافو!رابعا،.السلميةبالوسائلمنازعاتهم

عندشاعاإلاالأخرىاأسدولاضدالقوةاستعمالعدمعلى

إلىالعونتقديمعلىالأعضاءجميعيوافقخامسا،.النفس

.الميثاقلأهدافتنفيذاتتخذهعملكلفي،المتحدةالأم

تحمللمبدأوفقاالعملعلىالمتحدةالأمتوافقسادمعا،

فيالأعضاءالدولواجباتنفسالأعضاءغيرالدول

الأمتقبلسمابعا،.الدوليينوالأمنالسلماعلىالمحافظهة

دولةلأيالداخليةالشؤونفيالتدخلعدمبمبدأالمتحدة

.الأخرىلالدوأ!ذلكيضرألاعلىعضو

تلكهيالمتحدةالأمأعضاءأول.العفمويةمتطلبات

ومنذ.أم459عامالميثاقعلىبالتوقيعقامتالتيالأم

المنظهمة.إلىالانضمامالأممنكثيرطلبتالتاريخذلك

الدوللجميعمتاحةأحضويةاأنعلىالميثاقوينص

الالتزاماتتنفيذشيوراغبةقادرةتكونالتيللسلامالمحبة

العضويةطلبع!ىيوافقأنويجب.الميثاقفيالواردة

ينتهكعضووأي.العامةوالجمعيةالأمنمجلسمنكل

الهيئة.منيفصلأوعضويتهتعلقأنيجوزالميثاق

الميثاقفيتقرر.الستةالرئيسيةالمتحدةالأمفروع

تحديدوتم،المتحدةالأملهيئةرئيسيةفروعسعتةإنشاء

الأعمالها.منهاكلمباشرةوطرقوسلطاتواجبات

منيتألفالذيأ!حيداالرئيسيالفرعهيالعامةفالجمعية

نأالميثاوبموجبلهاويجوزالمتحدةالأمأعضماءجميع

وأن،الهيئةأعمالنطاقفييدخلأمراأومسألةتناقش

الأعضاءالوساطةاتخاذهترىأسذيالالإجراءتوصياتهاتقدم

المتحدةالأعمميثاقدلماجة

الهيئةقيحهالتيالروحعنشعبر!لمةحةدبالميتاودصولتحسق

صياعةشر!إفريقيا،حمو!منوهو،سمطمرحصيستيالىلحالىوكاد

الكا!لةالدياحةوتص.كريستيانجانسمط!ي!،اظر:الدياحة

يلىةماعلى

أنفسناعلىآليناقد،المتحدةالأملثعوبنحن

علىحلبتالتيالحر!ريلاتمرالقادمةالأحيالسقدأد

أ!صف.اعمهايعحزأحرائا:احد،ح!حلالي،سست!!إجةالإصساا

ولكرامة،الأساسيةالإسمادلىلحقوإمالماحديدصصد"أد

!موصعيرهاكبيرهاالأموااحسماء:اا!اطرحازمما،وقيمحهاعردا

متساوية.حقوق

والاحتراما!ةالعداتحقحقطله!ييمك!الديالملائمالماحلوفروأد

الدولي.القالولىمصادرم!عيرهاوالمعاهداتعرالماشئةاحلانترامات

ظلتحتالمعيشةمستوىولرفعقدماالاحتحاعى،شقيسدفعوأد

أرح!.حرية

اعتزمناالغاياتهذهسبيلوفى

حوار.وحسنسلامفىمغاوسعيمقلالتسامحلأحدأد

الدوليير.والأم!السلامعلىاطححاففهآقوتا!حدوأد

القوةاستعمالعدماسسائل،ووضعماطادئعبوأ!ا،!مىأ-

استشركة.امسلحةدسي!شىإلاامسلحة

والاححماعيالاقتصاديالتقدمعحلهخاررد:أصهأصرقاطرولم!أر

استهعو!.الحميع

الأهدافهذهلتحقيقجهودناتوحيدقررناقد

ي!احتمعوامندولينعمر،ح!صماتا!حتل!ارتضتشقداواهد

،للشروطمستو!يةكاملتمويضوتائقوألررواضا!سيسحو،مان

الأمتسمىدوليةهيئةبموحعهوأستسأتهدا،المتحدةالأمميتاق

.المتحدة

بأهمالأمنمجلس.ويضطلعالأخرىالفروعبوساطةأو

خولوقد.السلامعلىللمحافظةالمتحدةالأمصسؤوليات

وتقوم.المسؤوليةهذهلمباشرةخاصة!ملطاتالميثاقله

أداءفيالأخرىالفروعمعاونةبمسؤوأجةالعامةالأممانه

عاتقعليالميثاقألقىوقد.ممكنةكفاءةبأعلىواجباتها

كالنهوضأعباءعدةوالاجتماعىالاقتصاديالمجلس

أعلىمستوىلتحقيقالشعوبومعاونةالإنسانبحقوق

النظرمسؤوليةالدوليةالعدلمحكمةوتباشر.للمعيشة

مجلسإنشاءتمولقد.الدوليةالقانونيةالمنازعاتفي

تكنلمأقاليمعدةعلىللإشرافالميثاقبموحبالوصاية

.المتحدةالأمإنشاءعندالذاتيبالحكمتتمتع

الوكالاتمنالعديدالمتحدةالأبمأنشأتوقد

نأإلا،الميثاقصدورمنذالاخرىوالهيئاتواللجان

الوحيدةالمتحدةالأمأجهزةهيالستةالرئيسيةأغروعا

.الميثاقفيعليهاأضصاوردلأحكاموفقاتعملالتي

لتعديله،أحكامعلىالميثاقاشتمل.الميثاقتعديل

العامةللجمعيةيجوزبملطريقينالتعديلاقتراحويمكن
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لثلثييجوزكماأعضائها،ثلتاعليهوافقإذا،اقتراحه

مجلسمنأعضاءتسعةإلىبالإضافةالعامةالجمعيةأعضاء

فيتعديلاتإجراءلمناقشةعاممؤتمرإلىالدعوة،الأمن

.الميثاق

إلى،العامةالجمعيةفيكماالتعديلاقتراحويحتاج

يكونلاالمقترحالتعديلأنإلا،العامالمؤتمرأصوأتثلثى

ذلكفيبما،المتحدةالأمأعفماءثلثيموافقةبعدإلاساريا

الميثاقتعديلتموقد.الأمنمجلصرفيالدائمونالأعضاء

إلى11منالأمنمجلصأعضاح!عددلزيادةأم659عام

.عاممؤتمرإلىالدعوةدونذلكوتمعضوا،51

العامةللجمعيةالعاشرةالسنويةالدورةالميثاقدعاوقد

قديكنلمإذاعاممؤتمرلعقداللازمةالترتيباتوضعإلى

هذهفيالجمعيةنوتأم،59ءعاموفي.قبلمنعقد

من،تجتمعاللجنةوكانت.للتخطيطلجنةوكونتالمسألة

الجمعيةأنإلا،العامةللجمعيةتقاريرهاوترفعلاخر،وقت

.أخرىإجراءاتتتخذلم

العامةالجمعية

جميعفيهتمثلالذيالوحيدالرئيسيالجهازهي

خمسةإيفادفيالحقعضوول!صلالأعضاء.الدول

منيراهعددوأياحتياطيينمندوبينوخمسة،مندوبين

فقط.واحداصوتاتملكدولةكلأنإلا،الاستشاريين

منوعددجديدرئيسبانتخابالعامةالجمعيةتقوم

الرئيصوواجب.سنويةدورةكلبدايةفيالرئيسنواب

أعمالها.وتوجيهالجمعيةجلساترئاسةهوالأساسي

عنمابويقةمسؤولةالعامةالجمعيةتعتبر.السلطات

وأتنتخبالتيفهي،الأخرىالمتحدةالأمفروعجميع

،الأخرىالرئيسيةالفروعأعضاءانتخابفيدوراتلعب

تتولىكما.المتحدةالأمأجهزةبعضنشاطاتوتوجه

،النفقاتفيعضوكلنصيبوتحدد،الهيئةميزأنيةإدارة

منجهازلكلالخصصالمبلغمقداربتحديدتقومكما

.المتحدةالأمأجهزة

الأمتهممسألةأيمناقشةفيالحقالعامةوللجمعية

تقديمفيالحقولها،بالتصويتقراراتهاوتتخد،المتحدة

للهيئة.الأخرىوالأجهزةالأعضاءللدولالتوصيات

القرأراتهيبالميزانيةالمتعلقةالعامةالجمعيةوقرأرات

وتعدالأعضاء،لجميعالملزمة-للميثاقوفقا-الوحيدة

.توصياتمجردالأخرىالعامةالجمعيةجمئقرارات

فيالسلامحفظفيمالعامةالجمعيةمسؤوليةوتأتي

وقد.مباشرةالامنمجلسمسؤوليةبعدالثانيةالمرتبة

للجمعيةيجوزالتيالسلامحفظإجراءاتقوةازدادت

الأمسنواتوفي.الميثاقصدورمنذاتخاذهاالعامة

إلىالأمنمجلسفىالحادالخلافأدى،الأولىالمتحدة

وفي.الحالاتمنكثيرفيالتصرفعلىالمجلسقدرةشل

)إعلانقرأرعلىالعامةالجمعيةوافقتام059عام

هذاوأعطى.السلامأجلمنالاتحاديسمى(رسمي

تهديدهناككانمامتىالتدخلسلطةالجمعيةالقرار

مثلوفي.التصرففيالأمنمجلعي!فشلإذا،للسلام

بالإجراءاتالتوصيةللجمعيةيجوزالطارئةالحالةهذه

استعمالذلكفيبماأتخاذهاالمتحدةالأمعلىيجبالتي

.الضرورةدعتإذاالقوة

دورةالعامةالجمعيةتعقد.والتصويتالاجتماعات

شهرمنثلاثاءثالثفىتبدأعامكلعاديةواحدة

أشهر.ثلاثةلحواليوتستمرسبتمبر،

وأالأمنمجلسطلبهاإذاعاديةغيردورةعقدويجوز

غيردوراتعدةعقدتموقدالأعضاء.الدولأغلبية

والشؤونالعسلامكحفظالأموربعضلمناقشةعادية

صدرالذيالسلامأجلمنالاتحادقراروضعكما.المالية

تجتمعالعامةالجمعية

كميزانيةأمور،لمناقشة

ومحاولاتالمتحدةالأم

ويحلص.السلامحفظ

رئيسوالعامالأمين

علىونائبهالحمعية

ويعمل،المنصة

والمراسلونالمترجمون

حجيراتفيوالمصورون

الحائط.امتدادعلى
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طارئةاستثنائيةلدورةللدعوةنظاما،أم059عام

ساعة42ظرففىالدورةلهذهالدعوةوتجوز.للجمعية

عنالأمنمجلسوعجزللسلامتهديدهناككانإذا

وأالأمنمجلسمنأعضاءتسعةلأيويجوز.التصرف

طارئة.استثنائيةلدورةالدعوةالمتحدةالأمأعضاءأغلبية

فيالخطورةحالاتفىالدوراتتلكمثلانعقدتوقد

العالم.منأخرىوأنحاءوالمجرالأوسطالشرق

العادية،بالاغلبيةقراراتهامعظماالعامةالجمعيةوتتخذ

تحتاجالمهمةالمسائلالميثاقأسماهاالتيالمواضيعوبعض

أسسلاماالوأضيعتلكوتشملالاعضاء.ثلثيأصواتإلى

وبالأعلبية.المتحدةمالأفيجددأعضاءوانتخابوالأمن

مسألةأيمنيجعلأنكذلكللمجلسيجوزالعادية

مهمة.مسألةأخرى

عددأيبتكوينالعامةللجمعيةالميثاقيسمح.اللجان

وقامتأعمالها.مباشرةفيلمساعدتهاتحتاجهاللجانمن

الأولى،اللجنة:هيرئيسيةلحانسبعبتكوينالجمعية

واللجنة،والسادسة،والخامسة،بعةوالرا،والثالثة،والثانية

العامة-الجمعيةفىعضولكلويجوز.الخاصةالسياسية

مندوبلهيكونأن-المتحدةالأمفيعضوكلوبالتالي

.اللجانهذهجميعفي

والأمنيةاسمياسيةالمسائ!!بمناقشةالأولىاللجنةوتقوم

أصسياسيةااللجنةوتساعد.الأسلحةعلىالسيطرةووسائل

اللجنةوتتولى.الكبيرةأعبائهافيالأولىاللجنةالخاصة

الثالثةواللجنتان،والماليةالاقتصاديةالمسائلفيالنظرالثانية

الذاتي.بالحكمتتمتعلاالتيالبلدانمشاكلفىوالرابعة

الميزانيةوشؤونالإداريةالمواضيعالخامسةاللجنةوتعالج

لجنةكلوتقوم.القانونيةالشؤونالسادسةتتولىبينما

الجمعيةإلىتوصياتهاوتقدمإليهاالموكلةالمعسألةبدراسة

العامة.

تساعدأخرىلجانبتكوينكذلكالجمعيةقامتوقد

للجنتينالمشورةوتقديمالمجلسدوراتوإدارةتنطمفي

وأ،والميزانيةالماليةبالشؤونيتعلقفيماوالخامسةالثانية

وحفظوالاستعمار،الذريةبالطاقةالمتعلقةالمشاكللمعالجة

.السلام

الأمنمجلس

وفقاالسلامحفظبمسؤوليةالأمنمجلسيضطلع

خمسةمنهمعضوا،15منالمجلسويتكون.للميثاق

المتحدةوالمملكةوروسياوفرنساالصينهمدائمون

فيروسيامقعدوكان.مريكيةالأالمتحدةوالولايات

سنةحتىالسابقأصسوفييتياالاتحاديشغلهالمجلس

فتنتخبهمالدائمينغيرأسشرةاعضاءالأأما.ام199

عضواعشرالخمسةمنولكل.سنتينلمدةالعامةالجمعية

المجلص.فيواحدمندوب

التيالإجراءاتتحديدسلطةالأمنلمجلس.السلطات

الدولية،النزاعاتلتسويةاتخاذهاالمتحدةالأمعلىيجب

باسمالمجلسقراراتجميعصدورعلىالميثاقوينص

قبولهاعليهميجبالذينالمتحدةالأمأعضاءجميع

بدعوةللنزاعاتالسلميةالتسويةالمجلسويشجعوتنفيذها.

منيطلبقدأوحل،إلىللتوصلالمتنازعينالأطراف

وأدولإليهاتوصلتتسويةقبولالأطرافأوالطرف!ت

.أخرىمجموعاتأوأفراد

،النزاعأسبابعنبنفسهيتحرىأنللمجلسويجوز

الامأعضاءمنيطلب،كأنتسويتهطرقويقترح

.والسلامالأمنتهددالتيالدولةمعالتجارةوقفالمتحدة

هذهمعألاتصالوسائلقطحالأعضاءمنيطلبوقد

هذهتكنلموإذا.حكومتهامعالعلاقاتإنهاءأو،الدولة

أعضاءمنيطلبأنالأمنلمجلسيجوزفعالةالإجراءات

.النزاعلتسويةعسكريةقوأتتجهيزالمتحدةالأم

مجلساجتماعات

ة-فيتعقدالأمن

مبىفيخاصة

ويجلس.المؤتمرات

ومساعدوهمالمندولون

شبهالمنضدةعلى

ويحلص.الدائرية

الأموموظفوالمترحمون

علىالآخرونالمتحدة

ى!الطويلةالمنضدة

الوسط.
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فيالسلامأجلمنالمجلسبأعمالالخاصةالفقرةوفي

المجلساتخذهاالتيالإجراءاتبعضإلىإشارةالمقالةهذه

أصعوباتابمناقشةالأخيرةالفقرةوتختصالصدد.هذافي

المحافظةؤ!مهمتهاتؤديوهيالمتحدةالأمواجهتالتي

.السلامعلى

ذإ،مهمةأخرىعديدةسلطاتكذلكالأمنولمجلس

،المتحدةالأمعضويةطلباتعلىضروريةموافقتهتعد

تقديملهويحق،العامالسكرتيرلمنصبالمرشحيختاركما

.السلاحعلىالرقابةبخططتوصيات

مقدورفييكونأنيجب.واللجانالاجتماعات

الدعوةوتجو).وقتأيفيالاجتماعالأمنمجلس

قدالتىالخطورةمندرجةعلىموقفأيفىللاجتماع

الموقف!ذابمثلالمجلسإحاطةوتجوز.الحربإلىتؤدي

بعضرفى،المتحدةالأمأعضاءمنعضوأيبوساطة

وأالعامالسكرتيصبوساطة-الأعضاءغيربوساطةالأحيان

يكونأنويجب.الرئيسيةالمتحدةالأمفروعمنفرعأي

صدوربمجردالاجتماعحضورعلىقادرينالمندوبون

إليهم.الدعوة

وفي.جلعمعاتهلإدارةالخاصةإجراءاتهالمجلسيضع

يتولىأنالمعتادمنكانالأولىالمتحدةالأمسنوات

ويأخذشمهر،كلمختلفةدولةمنمندوبالرئاسة

دولهم.لأسماءالألفبائىالترتيبحسبأدوارهمالأعضاء

مجلسأعضماءغيرمنالمتحدةالأمأعضاءدعوةويجوز

المتحدةالآمفيالأعضاءغيرالدولدعوةيجوزكما،الأمن

تؤثرالتي،المسائ!فيالأمنمجلسمناقشاتفيللاشتراك

التصويت.فيالحقلهميكونأندونعليهم

يحتاجهاللجاز،منعددأيتشكيلللمجلسيجوز

الحربأركانلجنةعلىإلأينصلمالميثاقأنمنبالرغم

الدوليمثلونعسكريينأعضاءخمسةمنتتكونالتى

لجانتشكيلتموقد.الأمنمجلسفيالعضويةدائمة

تنظيمفيالمجلسلمساعدةخاصةلاخروقتمنأخرى

.المتحدةالأمعضويةطلباتفيوللنظرأعماله

عنالأمنمجلسفيالتصويتيختلف.التصويت

ويصدر.المتحدةالأمفروعمنفرعأيفيالتصويت

يكونأعضاء،تسعةبموافقةالمسائلبعضفيقراراتهالمجلس

حالةوفي،الخمعسةالدائمينالأعضاءبينهجميعمن

لا،مسألةأيعلىالدائمينالأعضاءمنعضواياعتراض

الموافقينالأعضاءعددكانمهمابشأنهاقرارإصداريجوز

الدائمينبالأعضاءالخاصالتصويتفيالحقوهذاعليها.

.الاعتراضحقأوبالفيتويعرف

معظمضدالفيتوأوالاعتراضحقاستع!الويجوز

إطلاقايحددلمفالمجلسكلها،تكنلمإن،القرارات

ولكنالفيتو.أوالاعتراضتقبللاالتيالقراراتنوع

الزمن.بمرورنشأتبالفيتو،المتعلقةالتقاليدبعضهناك

يتعلققرارعلىعادةدائمعضويعترضلافمثلا

وأ،المجلسأمامللنقاشطرحهايجبالتيبالمواضيع

حدثولكن،جلساتهرفعالمجلسعلىيجببمتىشعلق

الترتيبقرارعلىدائمعضوأعترضأنأحيانا

عندائمعضوامتنعوإذا.المواضيعبموجبهتناق!الذي

يعتبرلاالتصويتإجراءعندغائباكانأوالتصويت

اعتراضا.غيابهأوامتناعه

إلىالأمنمجلسفيالفيتوحقاستعمالأدىوقد

.الكبرىالمشاكلمنالعديدمعالجةفيالمتحدةالأمفشل

السابقالسوفييتيالاتحادقامالتيالمراتعددويكاد

يعادلأم،199سنةتفككهحينإلىالفيتوحقباستعمال

الاخرونالأربعةالأعضاءفيهااستعملهالتيالمراتعدد

مجتمعين.

العامةالأهانة

اليومية،المتحدةالأمأعمالبإدارةالعامةالأمانةتقوم

الأمفروعشؤونعلىالإشرافهيالأساسيةومهمتها

وإداريينالعامالأمينمنالأمانةوتتكون.الأخرىالمتحدة

.ومختصونوسكرتيرونكتبةيساعدهمآخرين

فياخرمسؤولأيمنأوسعسلطاتله.العامالأمين

تقريربتقديميقومالذيالرئيسيالإداريوهو،المتحدةالأم

كما،العامةللجمعيةوإنجازاتهاالهيئةمشاكلعنسنوي

منصبهنفوذويستعمل،للحكوماتالنصحيسدي

ذلكمنوالأهم.المشاكلمنالكثيرحلفيللمساعدة

الأمنمجلسعلىيعرضأنفي،الميثافبموجب،سلطته

العالمى.السلاميهددموقفأي

توصيةعلىبناءالعامالأمينبتعيينالعامةالجمعيةتقوم

جميعيوافقأنويجب،سنواتخمسلمدةالأمنمجلعر

.اختيارهيتمأنقبلالمرشحعلىالدائمينالخمسةالأعضاء

للجمعيةالتوصيةبتقديمالمجل!ريقومالاختياريتمأنوبعد

.الأصواتبأغلبيةعاماأمينابتعيينهتقومالتىالعامة

،عامأمينكأول،المنصبالنرويجيليتريجفيشغل

إلا،أخرىمرةانتخابهواعيد،أم469عاممهامهوتولى

عامفيالمنصبوترك.أم529عامآخرفيأستقالأنه

سياساتمنتقدامهمةمسائلفيعلئاوتكلمأم،539

.المتحدةالأمأعضاءبعض

الذيالسويديهامرشولدداجخلفهليأ!ةاستقاوبعد

المتحدةالأمعننيابةالتصرففيالعامالأ!نحقدعم

انتخابهواعيد.السلامتهددالتيالمواقففىتقديرهحمسب

سقوطحادثفيتوفيأنهإلاأم،589عامثانيةلدورة
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ليتريحفي

تاتيو

كويارديبيريرحادير

المتحدةللأمالعامونالأمناء

1146كاالر،يحي،ليتريحني

!مهامرشولدوداح،أم539إلى

ىإ1531عاممنالسويد

من!رمام!تانتويوأء،661

وكورتأم719إلى6191عام

عامساسممساامنفالدها؟

ليريروحاشيرأم819إلى7291

إلى1821م!ليروم!كوياردي

عاليبطرسولطرسأم،191

إلىأم129منمصرس

عاسام!ععادوكوفي،م6991

عامعاماأميماأصيعالدي

.أم169

هامرشواحدداح

).!دء!!

3ء

لم.--7!وءط

!!-!ثثض

يمهالد!ارتكو

عاليطرسلطرس

عنادكودي

بورما،منثانتيوفانتخبأم،619عامطائرة

تعيينهتمام629عاموفىهامرضعولد.فترةلاستكمال

واعيد.أم619عاممناعتباراكاملةسنواتخمسأغترة

ما729عاموخلفه.أم669عامللمنصبانتخابه

م8291عاموفي،لفترتينأضمساامنفالدهايمحصرت

انتخابهاعيدالذيبيرو،منكويار،ديبيريزخافيرحلفه

انتخابتمأم299عاموفي.ام879عامتانيةلدورة

وخلفهعاما.أميناليصبحمصرمنغاليبوسبطرس

.ام699عامغانامنعنانكوفي

نأالسابقالسوفييتيالاتحادطلبام069عامشى

منصبفيللعملأشخاصثلاثةبتعيينالمتحدةالامتقوم

لتمثيلوآخرالشيوعيةالدوللتمثيلأحدهم،العامالأم!ت

وأطلقالانحياز،عدمدولأضمثماأثأضاواأنحربيةاالدوأ!

المقترحة.الثلاثيةرئالمستهمعلىترويكااسمأ!سوفييتا

أنإلا.الثلاثةمجموعةتعنيروسيةصلمةوترويكا

قامالمنصبثانتيوتولىأنبعدل!ش،فشلتمحاولاتهما

الشيوعيةالدولتمثيلوتم،العامالإم!تنوابعدةبتعيين

الانحياز.عدمودولوالغرلية

000.9تقريباالأمانةتضم.الاخرونالموظفون

ويعمل،المتحدةالأممقرفينصفهمحوالييعملموظف

جنيففيالمتحدةللأمالأوروبيالمقرفيالباقون

فيووكالاتهاالخاصةالمتحدةالأمبعثاتفيأوسمويسرا،

أ!الم.اأنحاءجميع

موظفىوتنطمتعيينبمسؤوليةاأحااالأم!تيضطلع

منممكنعددأكبرويختار،الميثاتحيهتوحعسبالأمانةا

واقتصاديين،،محا!مبينمنالأعضاء:الدولمنالموظف!ت

)طابعين(وكتبةومترجمين،رياضياتوعلماء،وقانونيين

شغلفىالحقالمتحدةالأمفيعضودولةولكل.وكتاب

المؤهلين.الأشسخاصقدمتإذابالأمانةوظائفست

ولاالعامالأمينإشرافتحتالمتحدةالأمموظف!ويعول

عضو.دولةأيمنالتعليماتتلقيلهيجوز

الأخرىالرئيسيةالفروع

المتحدةالأمتعد.والاجتماعيالاقتماديالمجلس

مستوىور!بتحسينمختصفرعلهاعالميةهيئةأول

والاجتماعيالاقتصاديالمجلسويعمل.الشعوبمعيشة

منأرفعمستوىلتحقيقالتعاونعلىالدوأ!حثعلى

ومراعاة،والتربويةوالثقافيةوالصحيةالمعيشيةالأحوال

الأموربتلكلتعلقفيماتوصياتهويقدم.الإنسانحقوق

المتحدةالأمووكالات،والدول،العامةالجمعيةإلى

العامةالجمعيةإلىتوصياتهالمجلسيقدمفمثلا.المتخصصة

أنهايرىالتيوالاجتماعيةالاقتصاديةبالمشاريعيتعلقفيما
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العامةللجمعيةيجوزوحينئذ.المتحدةالأمدعمتستحق

المشاريع.لتلكاللازمالتمويلاعتماد

بمسؤوليةوالاجتماعيالاقتصاديالمجلسويضطلع

تقديمإلىفبالإضافة.المتخصصةالوكالاتمعالعمل

إلىدإلاتالوتلكتوصياتينقلالذيفهولهاتوصياته

001منأكثرمعأيضاالمجلصريتعاونكما،العامةالجمعية

الإقليميةالمنظماتذلكفيبماالعالمحولأخرىمنظمة

.العمالواتحادات

الجمعيةاوتنتخبعضوا.دولة54منالمجلسيتكون

المجلسيجتمع.سنواتثلاثلمدةمشوياعضوا18العامة

ولكل.استثناؤيةدوراتعقدلهويجوز،السنةفىمرتين

العادية.4بالأغلبالقراراتوتتخذواحد،صوتعضو

وأأ،كحدةالأمفىعضولأيالسماحللمجلسويجوز

التيالمواضيعنقاشفيبالمشاركةمتخصصةوكالة

المجلس،ءأعف!علىقاصرالتصويتحقأنإلا،تهمهم

فقط.

أداءفىتحساعدهالتياللجانمنمجموعةوللمجلس

لمناطقالاقتصاديةالشؤونتعالجلجانأربعفهناك.وظائفه

وأمريكاوأوروباالأقصىوالشرقوآسياإفريقياهيمعينة

حقوقممشاى!تتعاملأخرىلجانوست،اللاتينية

الاجتماعية،والتنميةوالإلعمكانوالخدرأت،الإنسان

الجهاتمنمجموعةوهناك.المرأةوحقوقوالإحصاء

مجلسالجهاتهذهوتشملأيضا،المجلستساعدالأخرى

وبرنامجاليوليسيفللطفولةالمتحدةالأمصندوقإدارة

للتنمية.المتحدةالأم

الأممثاكلفيالنظرتتولى.الدوليةالعدلمحكمة

لمدةتعيينهم!مقاضيا51منوتتكون،القانونيةالمتحدة

الأمنمجلعربوساطةانتخابهمويتم،سنواتتمميع

أنيجوزولا.منهمالكلمستقلبتصويتالعامةوالجمعية

ويراعى،واحدةدولةمنواحدعضومنأكثربينهميكون

اعضاراتمجموعهمفيالمنتخبونالقضاةيمثلأن

العالم.فيالرئيسيةالقانونيةوالنظمالكبرى

الدائمةالدوأ،منلكليكونأنالعادةجرتوقد

المحكمة.فيواحدقاضالأمنمجلسفيالعضوية

ثلاثلمدة،للرئيسونائبارئيسابينهممنالقضاةوينتخب

بهولندا.لاهايمدينةالمحكمةومقر.سنوات

أمامدعوىيرفيأنالمتحدةالأمفيعضولأيويجوز

مختلفبينالنزاعاتتعسويةفيساعدتالتي،المحكمة

وبلجيكاوالنرويجالمتحدةالمملكةذلكفيبماالدول

النزاعاتتلكوكانتونيكاراجوا.وهندوراسوهولندا

وقد.ديةحدأمناطقوملكيةالأسماكصيدبحقوقتتعلق

لبعضكذ)كالأمنومجلعرالعموميةالجمعيةسمحت

برفع،وليختنشتاينكسويسرا،الأعضاءغيرالدول

الدعاوىرفعللأفراديحقولا.المحكمةأمامالدعاوى

ملزمةليعستوالدول.حكوماتهمرعايةتحتإلاأمامها

الكثيرأعلنفقد،الدوليةالعدلمحكمةإلىنزاعاتهابإحالة

فقطمعينةنزاعاتإحالةعلىعزمهالحكوماتمن

،المتحدةالولاياتذلكفيبما،الدو!وبعض.للمحكمة

بنوعيةيتعلقفيماالخاصقرارهااتخاذفيحقهاعنأعلنت

كلعلىويجب.الدوليةللمحكمةترفعهالذيالنزاع

وتصدرقرارها.قبولعلىتوافقأنالمحكمةأمامتتقدمدولة

الأصوأت.بأغلبيةالأحكام

قانونيةمسألةأيةفيتفتيأنالدوليةالعدلولمحكمة

العامةالجمعيةوتسمح.العامةالجمعيةطلبعلىبناء

والاجتماعى،الاقتصاديوالمجلس،الأمنلمجلسأيضا

مثلبطلبالمتخصصةوالوكالات،الوصايةومجلس

.الفتاوىهذه

تكنلم،مناطقعدةلمساعدةأنشئ.الوصايةمجلس

وكان.الثانيةالعالميةالحربنهايةفيالذاتيبالحكمتتمتع

كانتالاخروالبعض،واليابانلإيطاليامستعمرابعضها

الحرببعدالأمعصبةانتدابتحتوصارألمانياتستعمره

الميثاقونص.الانتدابتحتإقليمانو:.الأولىالعالمية

وأيالمناطقتلكجميععنالوصايةمجلسمسؤوليةعلى

تلكعلىويطلق.المتحدةالأملهتحددهاأخرىمناطق

المجل!ويعمل.بالوصايةالمشمولةالأقاليماسبمالمناطق

وأالذاتىبالحكملتتمتعبالوصايةالمشمولةالاقاليملمساعدة

استقلالها.تنال

مشمولأإقليماعشرأحدهناككانالأصلوفي

أكثرأوعضودولةتتولىأنالمتحدةالأموقبلت.بالوصاية

الأمإشرافتحتوتحكمهبالوصايةالمشمولالإقليمإدارة

التيالدولممتلىمنالوصايةمجلسويتكون.المتحدة

مجلسفيالدائمينالأعضاءوجميع،الوصايةتتولى

مشمولةأقاليمحكمبمسؤولياتيضطلعونلاالذين،الأمن

علىسنةكلمرةالوصايةويجتممجلمم!.بالوصاية

الأقل.

المشمولةايلأقاليمجميعنالتأم499عاموبنهاية

دولفياختيارهابمحضاندمجتأواستقلالهابالوصاية

.الهادئالمحيطجزرانظر:.أخرى

المتخصصةالوكالات

تحكمها،عالميةمنظماتالمتخصصةالوكالات

بمشاكلوتهتم،المتحدةبالأمصلةولها،الخاصةأنظمتها

والعملالمعيشةوظروفوالمواصلاتكالزراعة،عالمية

المتحدةالأممنأقدمالوكالاتتلكوبعض.والصحة
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سابقابالوعايةالمشمولةالأقاليم

لعصها.استقلالتموتوارالوصايةتتولىانتياسدولارالوصايةتحتإتكااتالأصليةاعشرالأحدالأقالي!الوصر!أ!الحدواهد

الحالىالوضعالوعايةتتولىالتىالاسم-الدولةالحالىالوضحالوعايةتتولىالتىالدولةالاسم

مأ069طما!تقلالهسالإيطالياالصومالأم!16عاماستقلالهااتلالريطالمجاتنجانيقا

!صفهااستقلالهالالتأسترالياالجديدةغنياأم069استقلالهانالتض!توجولاند

غينيابابوامنحزءالتوحواللآدوتعر!

أم759الحديدة

منكجزءاستقلالهلاللياسيصاأالكاميرونحرءا!صمهااستقلالهالالتلريطاسياتوجولاند

وديحيريا،ال!صاميرونأم157عامعالاس

مأ619الأشلاأصمحتواستقا،أعاأتممااطتحددالوا،ياتالهادئالمحيطجزر

وأصئاستقلالهسال:!!ساالكاميرون.م4661عا،لاو()صر

مأ069ىام31!اميرولى1ء662عاءا!شقلاممالاكتطبطأورنديرواندا-

عاماستقلالهالالتأسياأستراناورو!رزاسداا!لار:تعرت

م8611يولوروول

عاماستقلالهااتلاليوراضداالغربيةساموا

.أم629

المسائللمواجهةتخصصذاتوكالةكلإنشاءتموقدترتبط.الخاصةوأحكامهاوعضويتهاتنظهيمهاولهانفسها،

كالمواصلاتدولعدةبينالتعاونتقتضيالتيبينهما.موقعةلاتفاقيةوفقاالمتحدةالأمامعمنهاكل

لمساعدةالاخروالبعض.الدولمحتلم!لينوالاتصالاتالمتحدةاالأاتوصياتاعتبارهافيوكالةكلوتأخذ

نالتالتيأوالحربويلاتمنحضيراعانتالتيالدوأ!ويقومتنفيدها.سيمافياتخذتهاالتيبالخطواتوتفيدها

وأالقروضبتقديمالوكالاتتلكبموتقو.حديثااستقلاأ!االمتحدةالأع!ابمساعدةوالاجتماعيالاقتصاديالمجلس

آخر.مجالأياوالتربيةمجالسىتتعاون.بفاعليةمعالتعملىالمتحصصةوالوكالات

المتخصصةالمتحدةالأموكالات

لمواحهةاسدولاب!!نالتعاوتعريزوشسيق!يقومالدوليةالاتصالاتاتحاد

تتماقيوتلكالرقيةروالهات!ميةالإداعيةالأتالأتمحالاأطتعلقةاحلالمشا

الصاعة.الأق!ارعر

تادلعحليةنتيسيرالعالميلىاضعاراتحقية!علىيعط!العالمىالبريداتحاد

الرسائل.

.بي)آيوالتعميرللإلمتماءا!دولىالالشكرسميايعر!الدولىالبنك

ممتحاريعهاتحفيد!ىالأقطارامحتلرولمساعدةوبمئقرو!كمهدي(ار.

الحدسدية.الس!صكرالكهر،ئيةالطاقةو!حطاتداصهسدركا

مم!بهـتقومأسدهـفياأسكاممتعم!)إيدا(الدوليةالتنميةرابطة

رافيأ!دراالكطلتحررصتمروسة!تروأأيسرطلمتعررالفروص!

الدواجة.التمويا!مؤ!سسة

لزيادة!شاريعلتمويليقوم)إيفاد(الزراعةللتنميةالدولىالصندوق

الامةأالده.العداءالاشاحر

.-ر!!ييطء

س!!الحلا!تقري!فييساعدإف(.إم.ي)1الدولىالنقدعشدوق

عحليةيسهللدلكرلالدرمحتلوتستعملهااكتيالسقديةاسظما

.اررولاليناضحارةا

الدوليالبكمعتعملسي(.إف.)آيالدوليةالتمويلمؤسسة

والحاصة.الصعيرةالمشروعاتفيالشنحيةدعموتسسهدث

الح!صوميةا!متعروعاتإلىالاحيانأكترفيالقروضوتمتى

الكمبرة.

تحسيرعلىتساعد)الفاو(والزراعةللأغذيةالمتحدةالأممنظمة

.الأسماكاصيدومماطهتوالعاساتالمرارعإلتاح

وتمويلبتطمتقوم)يويدو(الصناعيةللتنمةالمتحدةالأممنظمة

الامية.الدوأ!ديالص!اعيةالثاريغ

أكرقدرتحقيهتأحلم!تعمل)إيكايأالملدنىللطيرانالدوليةاللنظمة

ممودجيةعالميةنظمأجلومنالحويةالحدمات!ىالسلامةم!

العالي.اططيرادموحدة

ونظمشؤولىفيالتعاونتشحع)إمعالجريةللملاحةالدوليةالمنظمة

.المحرياصق!!ا

العالمفيالرئيسيةالوكالةهيأ!.إت!ش)دبليو.العالجةالصحةمظمة

اصحية.االمتحاك!لمواحهة

التعاوددعمعلىتعملأو(.إم)دبليو.الجويةللأرصادالعالمةالمنظمة

الطقس.ا،حابرصديتعلقفيحاالدولبير

لحمايةالدولليرالتعاولىلدعمتعمل)وايبعالفكريةللملكيةالعالميةالمنظمة

التقليد.ضدالتجاريةا!لاماتواا،حتراعاتوا،الأدليةوا،اعيةاالأعمالا

العملظروفتحسينفيتساعدأ!.إلي.)1الدوليةالعملمنظمة

العالم.أسحاءفيوالعيمتسة

لتعزيزتقوم(والثقافةوالعلومللتربيةالمتحدةالأم)منظمةاليونسكو

وتحقيقلتطويرهاوالثقافةوالعلومالتريكةمحالاتفيالدولىالتعاولى

.الأملرباضماه!امنأكرقدر
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المتحدةا!*ئممنظمةمنالتمويلتتلقىوالريالزراعةتطويرمشاريع

الأموءالاتسمتحصصةوكالةوهى)الفاو(،والزراعةللأغذية

!صءصهـطرةفيطريقناةبأءلماعادةالحمالهؤلاعويقوم.المتحدة

الفاو.برامجمن

الأعضاءطنشا

فىمندوبيهادتعيينالخاصةنظمهادولةلكلالوفود.

مجلصرضطأوالدولةرئيسيقومماوعادة.المتحدةالأم

يحتاجور!ا،المندوبينبترشيحعضودولةلأيالوزراء،

بعثةلكلو.الوطنيةالتشريعيةالسلطةموافقةإلىترشيحهم

فيالدولةلتلكالرسميالممثلهويعتبررئيسدولةأيمن

.المتحدةالأم

في):ائمةببعثةالمتحدةالأمأعضاءأغلبيحتفظ

والبعثةأكثر.أوواحدعضومنتتكونالرئيسيمركزها

المدىالمشارئطويلةفىالمشاركةعلىتساعدالدائمة

الجارية.التطوراتومتابعة

عشراتالمتحد!الأممندوبويتكلم.اللغةحاجزإزالة

الأمتستعملالرسميةالاعمالمباشرةعندلكن،اللغات

الإنجليزية،والصينيةالعربيةوهيفقط،لغاتستالمتحدة

مخاطبةللمندوبر!ويجوز.والأسبانيةوالروسيةوالفرنسية

اللغاتكلنبواحدةترجمةقدمواإذالغةبأيالعامةالجمعية

الفوريةبالترج!مةيقومونمهرةمترجمونوهناك.الرسمية

المندوبونويضع.الأخرىالرممميةاللغاتمنكلإلى

يضارونها.التيللترجمةللاستماعأذانهمعلىسماعات

عضويةبازدياد.المشتركةالمصالحذاتالمجموعات

فهناك.متشابهةمجموعاتفيالدولالتقتالمتحدةالأم

العربية،الدولومجموعة،الإفريقيةالدولمجموعة

اللاتينية،أمريكادولوتشكل،الامميويةالدولومجموعة

تلكجميعوتجتمع.أخرىمجموعة،الشيوعيةكوباباستثناء

خطةعلىللاتفاقمثلابممختلفةلأسباببانتظامالمجموعات

الأمتجريهاانتخاباتأيفيمرشحينعلىالاتفاقأوعمل

للمناقشة،بانتظامالكومنولثدولأعضاءويجتمع.المتحدة

الدولمنأقليةوهناك.كمجموعةيصوتونمانادراولكن

ممثلوهايجتمعلاالمتحدةوالولاياتإفريقياجنوببينهامن

مجموعة.أيمعبانتظاميصوتونولا

معلوماتالمتحدةالأمتوفر.والإعلامالنشرخدمات

فرعكلويقوموللجمهور.الأعضاءللدولأعمالهاعن

بنشر،المتحدةالأموكالاتمنالكثيرتقومكما،رئيسي

تلكوتوفرلنشاطها.كاململخصعلىتحتويوثائق

واجباتهم.أداءعلىالأعضاءتساعدالتيالمعلوماتالوثائق

تهممطبوعاتباصداركذلكالمتحدةالأموتقوم

تعرضمثلاالشهريةالمتحدةالأمفنشرةالجمهور.

وهناكشهر.كلفىالمتحدةالأمبهاقامقالتيالأعمال

الإنسانوحقوقكالإحصاءالمواضيعبعضحولكتيبات

بعدةالمتحدةالأممنشوراتوتصدر،الاقتصاديةوالتنمية

العست.الرسميةلغاتهابجميعأولغات

منجزءايعدإعلاميمكتبالمتحدةالأمولدى

الإعلاميةالمكاتبتوجيهمسؤولياتهومن.العامةالأمانة

أنحاءفيمدينةخمسينحوالىفيالمتحدةللأمالتابعة

فيالمتحدةالأمعنمعلوماتيوفرمكتبوكل،العالم

له.المجاورةالمناطق

الئقدمأجلمنالعمل

هوباطراد،أهميتهتزدادالذيالمتحدةالأمهدفإن

الطرقومنأمانا.وأكثرأفضلفيهنعيشالذيالعالمجعل

هوالهدفهذأتحقيقسبيلفىالمتحدةالأمتسلكهاالتي

وكذلك،للدولالمساعداتمنمختلفةأنواغاتقديمها

أجلمنالمتحدةالأموتعمل.مختلفةبشريةلمجموعات

،الإنسانحقوقذلكفيبماأخرىكثيرةومجالاتالتقدم

البيئة.وحمايةالسلميةللأغراضالذريةالطاقةوا!شعمال

والقروضالمنحمنيتكونوالفنيالاقتصاديالعون

الدولتعساعدالتيالأخرىوالوسائل،التدريبيةوالبرامج

العالميةالحربفبعدوتحارتها.وإنتاجهامواردهاتنميةعلى

العونبتقديمالدوليالنقدوصندوقالدوليالبنكقامالثانية

استطاعالذيالعونأنإلا،بالحربالمتأثرةللدولالمالي

وقد.الدولتلكاحتياجاتمعبالمقارنةقليلاكانتقديمه
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المتحدةالولاياتعلىالغربيةأوروبادولغالبيةاعتمدت

.الحرباثارعلىالتغلبفيلمساعدتها

للأمانضمتالتيالفقيرةالدولعددوبازدياد

مواردوكانت.لهاالمساعدةتقديمفيالهيئةبدأتالمتحدة

نالمنهاوالكثيرببطء،تنموأومتخلفةالدولتلك

الثانية.العالميةالحرببعداستقلاله

مأ619عامىبينالفترةالمتحدةالأمخصصت

وحطن.للتنميةالعشريةالمتحدةالأمعقودأولم791و.

هوللتنميةالعشريالعقدخلالالمتحدةالأمهدف

%5بنسبةالقومىدخلهازيادةعلىالناميةالدولمساعدة

بنسبةللبرنامجالتبرعالصناعيةالدولمنوطلب.عامكل

السنويمما.القوجممامن"دخلها%أ

جمئأهدافه،الأولالعشريالتنميةعقديحققلم

عددمنالدولىالبنكزادفقدالتطور.بعضحققأنهإلا

والمشاريعوالمصانعالطرفلتشييدوحجمهاقروضه

مؤتمرالمتحدةالأمعقدتأم649عاموفي.المشابهة

منالأساسىاالقصدوكان)أن!ضاد(.والتنميةالتجارة

أ!دوأ!ابينخاصةاصيةالدوالتجارةتشجيعهوالمؤتمرهذا

بت!صينالؤتمرقامر.أضاميةاالفقيرةوالدولالمتقدمةالغنية

دائماجهازانفسهالمؤتمروصار،والتنميةللتجارةمجلس

البرامإلتيإجراءاتيقرر،العامةالجيعيةأجهزةمن

ويقوم.والتنميةبالتجارةيتعلقفيماالمتحدةالأمتتخذها

ويجتمعالمؤتمر.قراراتبتنفيذوالتنميةالتجارةمجلس

بعضلبحثالأقلعلىالسنةفىمرتينالمجلس

ومساعدةالدوليالبحريالنقلكتحس!تالموضوعات

منتجاتها.لتسويقالناميةالدول

برامجهابتوحيدالمتحدةالأمقامتأم659عاموفي

.إن)يو.للتنميةالمتحدةالأمبرنامجلتكوينالفنيللعون

دراساتلإجراءالدول!ساعدةالبرنامويقومبي(..دي

طرقإيجادبهدف،المستغلةغيرالطيعيةمواردهاعن

مزارعهالإنشاءطرقا-مثلا-للدوليقترحفهو.لاستغلالها

يساعدكمافيها،المياهمواردإنتاجيةولتحسينومناجمها،

فيالمواردلتنميةاللازمةالمهاراتتعلماعلىالشعوب

مليوننصصحواليالمتحدةالأمساعدتوقدبلادها.

تعودصناعاتفىوالعملالإدارةطرقلتعلموامرأةرجل

بلدانهم.علىبالفائدة

الأممنظمةالعامةالجمعيةأنشأتأم669عاموفي

فىالصناعةأضشجيع)يونيدو(المناعيةللتنميةالمتحدة

النامية.الدول

منالمتحدةالأمضاعفتأم079عامومنذ

الاقتصاديالعونوتوفيرالدوليةالتجارةلتوم!يعمجهوداتها

الناميةأروولامساعدةعلىكذلكعملتكما،والفني

التيالخططودعمت،السكانعددفيالزيادةلتنظيم

العالم.فيالسلاحنزعإلىترمي

بحمايةاللاجئينالمتحدةالأمتعين.اللاجئينإغاثة

وتوطينهم.،والمأوىبالغذاح!وتزويدهم،القانونيةحقوقهما

للاجئينالقانونيةالحقوقأنالمتحدةالأمأعلنتوقد

الاعتقاد.وحريةوالتعليمالعملحقتشمل

علىدولة44تعاونتأضانيةاأحالميةاالحربوأثناء

اللاجئينتأهيلوءاعادةلإغاثةالمتحدةالأمإدارةتشكيل

الأمإنشاءوبعد.الحربأثناءالإغاثةبهدف)أولرا(

اللاجئينلشؤونالدوليةبالمنظمةأونرااستبدالتمالمتحدة

أم519عاموبحلول.متخصصةوكالةوهى)إرو(

معهاوانتهتالحربسببتهاالتيالمشاكلمعظمانتهت

اللاجئين.لشؤونالدوليةالمنظمة

بإنشاءالعامةالجمعيةقامتأم519عاموفى

اللاجئين،لشؤونالسامىالمتحدةالأممندوبمكتب

الأقطار.منالكثيرفياللاجئينالوكالةهذهوساعدت

حقوقحمايةهوالسامىللمندوبالأساسيأ!اجبوا

الساميالمندوبولم!ضب.الأجنبيةالأقطارافياطرح!!ا

ولكنه،،التبرعاتبوساطةتمويلهيتمصغيرصندوق

وكا!كاءيم!،يمببم-3"-

فيالمعيمتمةمستوىتحسينعلىيعملوالاجتماعيالالمحماديالمجلس

.المتحدةالأم!افيالأعضاءاالدول
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وأاطممومةخلالمنيعملأنيجب،عامةبصورة

الخاصة.الوكالاتبوساطة

اللاجئينلمساعدةخاصةوكالةالمتحدةالأموتملك

وتشغيللإغاثةالمتحدةالأموكالةهيالفلسطينيين

وقد)أونروا(.الأوسطالشرقفيالفلسطينييناللاجئين

الذينبالعمالفلسطنيينلمساعدةالعامةالجمعيةأنشأتها

وفيأم489عامفلسطينبلادهممنإسرائيلطردتهم

.العربمعأخرىحروب

عدةصارحتىالمنطقةتلكفيالحربوامستمرت

تستطعلاالأنرواولكن.مأوىبلاالعربمنملاش

بنالحربالمشمرارحالةفي،اللاجئينلأولئكمأوىإيجاد

منأكثرتفعلأنتستطيعولا،وإسرائيلالعربيةالدول

،أخرىوخدمارتالطيةوالعنايةوالمأوىبالطعامتزويدهم

منتصفوفى.محدودةالماديةالأنروامقدرةأنكما

مبلغاتعفقأنامشطاعتالعشرينالقرنمنالثمانينيات

لاجئ.كلعلىفقطضئيلا

الصندوقالعامةالجمعيةأنشأت.الطفولةرعاية

،أم469عام)اليونيسيف(الطفولةلرعالةالدولى

والموادوالملابسالغذاءتوفيراليونيسيفمهمةوكانت

وبالرغم.الأطفالمنالثانيةالعالميةالحربلضحاياالطبية

أوأئلفيالحربسببتهاالتيالطوارئحالةانتهاءمن

بمكانالشهرةمنصارتاليونيسيفأنإلا،الخمسينيات

عامدائمكجهازاستمرارهاتقررالعامةالجمعيةجعل

لنموالرعايةتوفرحاليااليونيسيفوصارت.ام539

وتنشط.الأ!مرةوتنظيموتدريبهمبهموالعنايةالأطفال

مختلفوفيالناميةالدولفيخاصةبصفةاليونيسيف

العالم.أنحاءفىالطوأرئحالات

أرباعثلاثةويأتي،التبرعاتمناليونيسيفتمويلويتم

انظر:.الخاصةبالطرقوالباقي،الحكوماتمنالتمويل

اليونيسيف.

المتحدةالأمقامت،أم469عامفي.الإنسانحقوق

المجلسمنكجزءالإنسا!حقوقلجنةبتشكيل

الإعلانبصياغةاللجنةوقامت،وألاجتماعيالاقتصادي

الجمعيةأعضاءجميعأجازهالذيالإنسانلحقوقالعالمى

نأفىالأملعنالإعلانعبروقد.أم489عامالعامة

الآخرين.وكرامةالإنسانحقوقاحترامالشعوبتتعلم

أنحاءم!لىيدالكلفىالكثيرةالبشريةالمجموعاتإحدىالأفغاناللاجئون

النامية.للأقطمارأخرىومساعداتقروضاأيضاالمتحدةللأم

التابعةأسكالاتاتقدمكما.المتحدةالأممىمساعداتتتلقىالتيلعالم
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منكلدساتيرفيالإعلانمنأجزاءأدرجتوقد

وليبيا،،الأردنوا،وإندونيسيا،وهاييتيإلسلفادور

وسوريا.،وبورتوريكو

المتحدةالأمباهتمامالعنصريةالتفرقةقضاياحظيت

المساثل،تلككانتأمامها.طرحآخرموضوعأيمنأكثر

الشاغلهي،الاقتصاديةوالتنميةالاستعمارإلىبالإضافة

يمثلونالذينوالاسيولينالإفريقيينللمندوبينالأساسي

الجمعيةأجازتأم،659عاموفي.المتحدةالأمفىأغلبية

جميععلىللقضاءالدوليةبالاتفاقيةتعرفاتفاقيةالعامة

ساريةالاتفاقيةهذهوأصبحت،العنصريالتمييزأشكال

دوأ،.27حكوماتعليهاوافقتأنبعد،أم69!عام

اللاجئينوحقوقالرقتعالجمشابهةاتفاقياتوهناك

عرقية.أوديسيةطائفةأرلشعبالجماعيةالإبادةوجرائم

،ام539عامفي.النوويةللطاقةالسلميةالاستعمالات

الحمعيةعلىالمتحدةا!!لأياتارئيسأيزنهاور،دوايتاقترح

أجةدرأ،أ!كايةأسواالوادالحكوماتتوفرأنالعامة

النووية.أصلطاقةالسلميةالاستعمالاتتطويرفيلتستخدمها

التيأصةالوكاالمتحدةالأمأنشأتام579عاموفي

الذريةالطاقةوكالةاسمعليهاوأطلقتأيزنهاور،اقترحها

،المتحدةالأمعنمستقلةوهيايه(.إي.ايه.)آيالدولية

هيالأساسيةومسؤوليتهامعها،بالتنسيقتعملولكنها

أ!كالةاوتحاول.النوويةللطاقةالسلميالاستعمالتشجيع

الدولتوشرهاالتيالنوويةالموادأنمنكذلكتتاكدأن

صنعفيتعستعمللاحوزتهافيتكونأوالأعضاء

فيالتيأضوويةاالموادعلىرقابتهاطورتوقد.الأسلحة

الموادعلىسنويتفتي!قبإجراءوتقومأعضائهاحوزة

المشاريعوجميع.الدولمنكثيرفيالنوويةوالأجهزة

وآسيااللاتينيةأمريكافيالذريةالطاقةلوكالةالتابعةالنووية

التيالسلامةلإجراءاتوفقاتعملالهادئالمحيطومنطقة

النوويةالأسلحةتمئنشراتفاقيةوهناك.الوكالةاعتمدتها

إسرائيلأنإلا،أم079مارسمناعتباراساريةأصبحت

عنمسؤولةوالوكالة.الانحتىالاتفاقيةهذهعلىتوقعلم

بالاتفاقية.الإخلالعدميؤكدالذيالحدإلىالتفتيش

منكثيرمعالدوليةالدريةالطاقةوكالةتتعاون

النووية.المعلوماتتبادلعلىللحثالأخرىالوكالات

الذريبالوقودأهتعلقةاوالاختباراتالبحثكذلكوتشجع

أخرىوامتعمالاتالبحرمياهوتحليةالذريوالطب

النووية.أططاقة

عقدتالتيالمؤتمراتأحدخلالتقرر.البيئةحماية

التعاونتشجيعإلىبرنامبدعوتنظيمأم729لحشة

مؤتمرعقدأم299يونيوشهروفي.التلوثلمحاربةالعالمي

جانيروريوديفيوالتنميةبالبيئةالخاصالمتحدةالأم

المساعداتم!وعيرهاتدربلرامحتقدءاللتحدةالأموكالات

ألالىمصععمال،الصورةوكأ.أحامههااسد:ا!الىأطمصالعرالأقحصادلة

.المسحوقالحلي!إشاحع!أتياءيتعلمودهـه!تشيلىش

معظموقعوقدع.الأرقمةباسمإليهوألثميربالبرازيل

بموجبهماالدولوافقتمعاهدتينعلىالمؤتمرخلالالدول

أكسيدثانيمثل،الغازاتإطلاقمقاديرخفضعلى

حرارةدرجةارتفاعتسببأنهايعتقدالتي،الكربون

الحيواناتانواعبعضحمايةعلىوافقتكما.الأرض

الوراثيةالتقنيةمجالاتفيوالتعاون،بالانقراضالمهددة

مبادئحولمشتركةبياناتوأصدرت،والبيولوحية

الاقتصاديةالتنميةإلىالمؤديةوالوسائلالغاباتحماية

يمكنلاالتىوالمواردالبيئيبالنظامالأضرارمنوالتقليل

تقديمعلىالصناعيةالدولوافقتوقدعنها.الاستعاضة

الاتفاقإلىالتوصليمكنلمأنهإلا،الناميةللدولالمعونة

منبعضيعتقدالذيالسكانيالنموجماحكبححول

زعمهم.فيالبيئةتهددالتيالعواملأكبرمنبأنهالعلماء

مندائماالجوعمحاربةكانت.الجصعمكافحة

منظمةأنشاتلذلك.المتحدةللأمالرئيسيةالأهداف
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،أم459عامفي)الفاو(والزراعةللأغذيةالمتحدةالأم

الإنتاجتحسينأجلمنوتعملمتخصصةوكالةوهى

برناجمجوبىدأ.الأخرىالزراعيةوالمنتجاتالأغذيةوتوزيع

الامبينمشترككمشروعام629عامالعالميالغذاء

حالاتفىالغذائيةالإغاثةلتوفيرويهدفوالفاو،المتحدة

النامية.الدولومساعدةالطوارئ

الإنتاجانخفضالعشرينالقرنمنالسبعينياتوفي

فيالسكانعددكانبينما،الدولمنكثيرفيالغذائي

فيالعالميالغذاءمؤتمراجتمعأم749عاموفيازدياد.

وكالةالمؤممرهذاوأنشأالغذاء.فيالنقصلمناقشةروما

العالمي.الغذاءمجلسهيالمتحدةللأمتابعةجديدة

منطنملاي!تعشرةحواليتسليمبتنسيقالمجلسويقوم

بتجمئكذلكويقومسنويا.الناميةللدولترسلالغذاء

المجاعة.،أوقاتفيمنهللاستفادةالعالميالغذاءاحتياطي

الغذاءبتوفيرتقومأخرىوكالاتخلالمنالمجلسويعمل

.ان)يو.للتنميةالمتحدةوبرنامإلأبمالفاوذلكفيبما

عالميانظامارومامؤتمرأنشأوقد،واليونيسيفبى(.دي

قوعه.وقبلالغذاءفينقصأيلاكتشافالمبكرللإنذأر

المتحدةالأممإنشاء

دولتسعممثلوهربالثانيةالعالميةالحرببدايةفى

لسقوطنتيب،،بلادهممنطردواأنبعد،لندنإلىأوروبية

عليها.4النازدألمانياواستيلاء،أوروبامنكبيرةأجزاء

بلجيكارؤساءمعالكومنولثودولبريطانياممثلوواجتمع

ولوكسمبرجواليونانوفرنساالسابقةوتشيكوسلوفاكيا

وفى)سابقا(.ويوغوسلافياوبولنداوالنرويجوهولندا

إعلانبتوقيعالدولتلكجميعقامتأم149يونيوأ2

الناسفيهيعيشحرعالمأجلمنالعملعلىفيهتعاهدت

إعلانباسمعادةالتعهدهذاويعرف.وسلامأمنفي

إنشاءنحوالأولىالخطوةهوالإعلانهذاوكانالحلفاء

.المتحدةال!م

شهرينبعدالأطلسيميثاقصدر.الأطلسيميثاق

رئيسروزفلتفرانكلينبتوقيعهوقامالحلفاء،إعلانمن

بريطانيا.وزراءرئيستشرتشلوونستونالمتحدةالولايات

منالبشرفيهيتحررعالمفيأملهماعنالميثاقوعبر

نزععلىالعملفيرغبتهماعنعبر.كماوالحاجةالخوف

الأطلسي.ميثاقانظر:الاقتصاديوالتعاوناسملاح

بتوقيعدولة26ممثلوقامأم،429ينايرأولوفى

دتعبيررسميا!حتعمالأولماهذاوكانالمتحدةالأعمإعلان

ميثاقأهدافمنالإعلانهذاودعم.المتحدةالأم

لاحقا.بتوقيعهأخرىدولة12وقامتالأطلسي

وبريطانياالصينممثلوقامام439أكتوبر03وفي

الأمريكيةالمتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتيوالاتحاد

الإعلانهذاووافق.العامللأمنموسكوإعلانبتوقيع

العالمحط.السلمعلىللمحافظةعالميةهيئةإنشاءفكرةعلى

الأغذيةلحفظمستودع

فىالقرويوندإنشائهيقوم

منبعودالوسوإفريقيا

المتحدةالأمبرنامج

.دي.الى)يو.اطتنمجة

هداويساعدبي(

تنميةعلىالدولالبرلامج

الإنسانيةمواردها

لطيعية.وا
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وجوزيفوتشرتشلاجتفروزفلتذلكمنشهروبعد

-طهرانفيأحممابق،االعسوفييتيالاتحادرئيسسعتالين،

الأمجميعبمسؤوأجةاعترافهمعنثلاثتهماوأعلن.بإيران

مؤتمر.،طهرانانظر:.الدائمالسلامتحقيقعنالمتحدة

أغسطسبينالفترةفي.أوكسدمهبطرتونمضتمر

والاتحادوبريطانياالص!!ممتلوعقدأم!44وأكتوبر

فياجتماعاتعدةالمتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتي

وكان.المتحدةبالولايات-بواشنطن-كسأودمبارتون

لحفظمنظمةأضش!سلخطةوضعالاجتماعاتتلكهدف

أسامميةخمةاضهـترصي1ا،ربعأ!أرررانجحتوقد.السلام

أسحماتامنر.ادهمةالمسائا!بعضفياختلافهارغم

بصفةشيهتمتلأمرلمجلمروضعهاالخطةلتلكالرئيعسية

السوفييتيوالاتحادوبريطانياوعرنساأصينامنكلدائمة

حقوقمسألةتحسمل!اوأممن.المتحدةوالولاياتالسابق

أوكس.دبىرتونانظر:.المجلسوإجراءاتالتصويت

و!شالينوتشرتشلروزفلتاجتمعأم459شبرايرفي

علىبينهماتفاقالاتما،جتماع1هذاوفي.أغرمافيأخايافي

يجوزلااكتيأ!شيلةاالأهميةذاتالإجراءاتلعض

بحتمأنها.الفيتوا،عتراص1حها!امحتعماأررائم!تاللأعضاء

فىاطتحددأ!لأممؤتمرافتتاحعنأصلاثةاالرؤسماءوأعلن

هذااممتفادزقداء.64دأبري!25فيفرانسيسكوسان

أوصدمبارقينمؤتمرفيوضعتالتيالخطةمنالمؤتمر

.المتحدةللأعمميثاقلإعداد

دولة05منمندوبوناجتمعفرانسيسكو.سانمؤتمر

لإنشاءالمتحدةالأممؤتمرلافتتاحفرانسيسكوسانفي

لعدأم459أبريل2ءفيالمؤتمرافتتاحتم.عالميةمنظمة

منيوماعشراثنيوقبل،روزفلتوفاةمنيوماعشرثلاتة

أجابالى.اعلىالانتصارمنأشعهرأربعةوقب!!ادانياأهزيمة

الثلاثةب!تالعميقةالخلافاتلعضنشأتالمؤتمروفي

والولاياتالسابقالسوفييتيوالاتحادبريطانياالكبار،

الكبارالثلاثة.كانقوةالأقلالأصغروالدول،المتحدة

فياستمرواإذاالسلمضمانو!ععهمفيأنيعتقدون

يخولهمأنعلىوأصروا،الحربأثناءكانواكماالتعاون

مجلسقراراتعلىالاعتراضسلطةالمتحدةالأمميثاق

الفيتوحقالصغيرةالدولوقاومتالفيتو.حقأيمما،ال!من

تدعيمفينجحتإنمامحاولاتها،فيتنجحل!اأنهاإلا

والمجلسالعامةكالجمعيةالأخرىاالمتحدةالامفروعأهمية

تقسيمأمكنالأجهزةتلكوشي.والاجتماعيالاقتصادي

الأمن.مجلسفىالحالعليههومماأكثربتساوالمسؤوأ!ية

فيالصغيرةالدولبذلتهاالتيالمجهوداتساعدت:قد

واسعة.ومسؤولياتتسلصإأ!امنفمهآخلق

فىاشتركتالتيالدولجميعصوتتام64ءفيو

حضورمنبولنداتت!كنولم.الميثاققبولعلىالمؤتمر

أصيل.كعضوالميثاقبتوقيعلاحقاقامتأنهاإلاالمؤتمر

الميثاقعلىتوافقأنذلكبعدالضروريمنوكان

أغلبيةوحكوماتالدائمينالأمنمجلمم!أعضاءحكومات

سارياالميثاقوأصبح،بتوقيعهقامتالتيالأخرىالدول

شمالتاربالذيوهوأم،459أكتوبر42مناعتبارا

.المتحدةالأميومبصفتهسنويابهأ!الاحتفا

الدورةافتتحت.الرئيسيالمتحدةالأممقرإنشاء

مأ469عامبدايةفي-أضدنفيأحامةاللحمعيةلىالأرا

أخذوبعد.الرئيسىالمركزمقرمسألةالأعضاءتناولحيث

الرأياستقرالاعتبار،فيالدولمختلفمنالمقدمةالدعوات

وفي.المتحدةالولاياتفيالرئيسيالمركزمقريكونأنعلى

مليون5.8مبلغالعامةالجمعيةقبلتأم469ديسمبر41

لشراء7روكفلر،جونالأمريكيمنهديةأمريكىدولار

مدينةفيريفرإيمستشاطئعلىالأرضمنهكتارات

تلكفيإضافيةأرضبقطعةأيضاهيتبرعتاشتينيويورك

تصميماعلىالعامةالجمعيةوافقتأم!47عاموفي.المنطقة

الكونجرسوافقتلاهالذيالعاموفى.الرئيسيالمقربناء

الاعمميثاقتوقغ

يوليو26فيتمالمتحدة

إلىويقرو.أم!54

الرئيسالمتح!الأقصى

قامسنماترومادهاري

.أرإدواردالخارحيةوزير

بالتوقئلاس()استتميس

الولاياتع!نيالة

.المتحدة



بدونكقرضأمريكيدولارمليون65منحعلىالأمريكي

.أم215خريففىالمبانيإنجازوتملإنشائها.فوائد

السلامأجلمنالعمل

فىققالاندللح،أم479يوليوفي.الإندونيسيالنزاع

كانتو،!دوهولندا.إندونيسياجمهوريةبينإندونيسيا

خلاللهاالياباناحتلالقبلهولنديةمستعمرةإندونيسيا

إعادةالهولنديينهدفكان.الثانيةالعالميةالحرب

طالبواالإندونيبنأطأإلا،الحرببعدسيطرتهم

.بالاستقلال

المتحدةالأمعمرفىمهمةتواريخ

فرانسيسكو.سارامؤتمرافتتاحأبر!ل(2)5ام549

بتوقيع!رانسيسكوسانمؤتمرميالمندوبونقاميونيو(2)6ام549

.المتحدةالأمميثاق

المطلوبالعددموافقهبعدالمتحدةالأمميلادأكتوبر(2)4ام549

.الميثاقعلىالدولمن

.لندنوئيالعامةللجمعيةالأولىالدورةالتتاحيناير(01)م6491

فيالرئيسيمقرهاليكولىالمتحدةالأمصوتت!براير(1)4أم649

.المتحدةالولايات

العالميال!!لإنعلىالمتحدة01الأوافقتديسمبر(1)0ام489

.الإنسانلحقوق

إطلاقق!لمالمتحدةالأمموحلموأعدهاتوقئاتفاقياتتمام949

وإسرائيل.العرببينالنار

الأملمجهوداتشيحةإندوليسياامشقلالعلىهولنداوافقتم9491

.المتحدة

للأمتالعة،قواتإرسالعلىالأاكأمحلسوافقيوليو()27م0591

الجنوبية.كورحاا!شقلاللحمايةالمتحدة

الش!الية.وكورلياالمتحدةالأمبينهدلةتوقيعتميوليو(2)7أم539

اللاجئينلشؤوتالسامىاكحدةالأممندوبمكتمنحام459

.للسلامنوبلحائزة

مصربلىالسارإطلاقوقفعةاتفاقيالمتحدةالأمأعدتم5691

السوي!.3قماحولالنزاعفيلإسرائيل

الكونعوإ"ىدوليةقواتإر!صالعلىالأمنمحلصوافقم5691

.السلامطفظ-الآدزائير-(اليوبولدفيل

قبرمج!.فيالسلاملحفظقوةعلىالأمنمحلسوافقم4691

.للسلامنوب!!جائزةاليونيسيف!منحتأم659

روديسياعلع!اقتصاديةءقوباتعلىالأمنمجلسصوتأم669

الآد(.)رمبابوي

ألهتالنارإطلاقلو!فقيةاتةطبإعدادالأم!محلحرقامام679

واسرائيل.العرببينالستةالأيامحرب

انتشارلوقفتهدفمعاهدةبتوقي!!العامةالجمعيةقامتم6891

الدرية.الأسلحة

الصين،ضمالوطحيةالصينلصردالعامةالجمعيةصوتتام719

.المتحدةللأمال!تميوعية

501المتحدةالأمم

النارإطلاقبوقفوطالبالمسألةالأمنمجلستولى

اللجنةنجحتام489ينايروفي.أم479أغسطسفى

وهولنداإندونيسيامنكلإقناعفىالمجلسكونهاالتي

عدمأعلنتهولنداأنإلاالنار،إطلاقلوقفاتفاقبتوقيع

مرةالقتالفبدأأم489ديسمبرفيللاتفاققبولهااستمرار

.أخرى

خطةعلىالأمنمجلسوافقأم949يناير28وفي

أخرىاتفاقيةبإعداداللجنةوقامتإندونيسيا.لاستقلال

الطرفينودعت،أم949أغسطسفيالنارإطلاقلوقف

الهولنديونمنحالمؤتمرذلكوبعدبهولندا.لاهايفىلمؤتمر

فيالمتحدةالأموساعدتالأوسطالشرق!يالقتالالدلعأم739

النار.ل!طلاقحزئيوقفترتي!

إعادةلمحاولةدوليةقوةإرسالعليالأمنمحلسوافقام789

لبمان.حنوبإلىالسلام

اللاحئيرلشؤونالساميالمتحدةالأمممدوبمكتبمحم8191

.للسلامنودلحائزة

السلامحفظأغواتللسلامنوبلجائزةمنحتم8891

ولية.لدا

ا!سو!ييتيةاالقواتاسححابترتي!فيالمتحدةالأمساعدتأم

.أفغانستانم!

الحربفيالارإطلاقوقفلترقي!المتحدةالأمقامتام

الإيرانية.العراقية

عليهاأشرفتانتحالاتإجراءلعداستقلالهاناميبيانالتام

.المتحدةالأم

المتحدةالأملميالأعضاءالدولالأمنمجلص!وضأنبعدام

قامت،الكويتم!العراقيالح!هاملإحراجالقوةباستعمال

انتهتالتيالحربفىبالاششراكالأعضاءالدولمنقوات

العراقي.النظامبويمة

علىالكمموديةالأهليةالحر!فىالمتنارعةالأطرافوقعتام

.المتحدةالامرعايةتحتصلح!عاهدة

ديالأهليةالحربإلهاءفيالمساعدةالمتحدةالأمقدىمتم1

كاإلسلفادور.

وقصعلىالاتفاقبشأدأضفاوضلاالمتحدةالأمقامتام

يوعوسلافيافيوالصربيةالكرواتيةالقواتبيرالمارإطلاق

الساغة.

الأمريكيةالمتحدةالولاياتالمتحدةالأمحولتأم599أ-

وضمانالإغاثةموظفىلحمايةأجمكةالصوماالأراضيدخول

الأمترأ!مت(.الأمل)إعادةلتحعارتحتايلإعاثةموادانسياب

ألهاإلاأم!3!عامبالصومالالعاملةالقواتقيادةالمتحدة

الصومالية.الأراضيم!ام599عامانسحبت

!عالإشرافالمتحدةللأمالتابعةالسلامحفظقواتلدأتام

الأهليةالحربفيالمتنارعةالأطرافبينأكاراإطلاقوقص

.أم75!عامبدأتالتيالأنجولية



المتحدةالأمم601

وشملت.أم949ديسمبرفيلإندونيسياالاستقلال

غينياباستثناءالهولنديةالهندجزرجميعالجديدةالدولة

(.ال!نجايا)إيريانالغربيةالجديدة

الغربيةالجديدةغينياح!صمفيتستمرأنهولنداأرادت

إندونيسياأنإلا،مصيرهمتقريرمنأهلهايتم!شحتى

جزءابوصفهاالغربيةالجديدةغينياورثتأنهاعلىأصرت

بينالقتالاندلاعإلىأدىمما،الهولنديةالهندجزرمن

العامالأم!تثانتيوقام.أم!61ديسمبرفىالوفين

ص!حوفااطمحادثاتأ!رف!!ابدعوةوقتئذ،بالعملالقائما

هولنداتوصلتم6291أغصصسأوفي.الحرب

بح!صمالمتحدةللأمبالسماحيقضياتفاقإلىوإندونيسيا

إندونيسيا.إلىالحكميؤولثم،ام639مايوحتىالمنطقة

غيميالمواطنيإندونيسياتسمحبأنأيضاالطرفانوافقوقد

ونتيجة.أم969عامفىمصيرهمبتقريرالغربيةالجديدة

غينياصارتأم969عامإجراؤهتمالذيللتصويت

إندونيسيا.منجزءاالغربيةالجديدة

بعثام489ينايرشي.الباكستانيةالهنديةالحرب

عامنشبتانتىالحربتسويةلمحاولةلجنةالأمنمجلس

التىكشميرسمقةبسببوباكستانأ!ندابنأم479

أصلحسةامجهوداتبعدرلها.تبعيتهامنهماكلتدعى

الهندصكلوافقتسنةلمدةاستمرتالتىالدولية

المسألةبحسمكشميرلس!!انالسماحعلىوباكستان

يوليوفيأضاراإطلافوقفخطعلىوافقاكما،بالتصويت

منايإقناعفيفعتملتالمتحدةالأمولكن.أم949

إجراءلضمانالمنطقةمنالكافيةالقواتلسحبالطرفين

فيها.سليتصويت

فيوباكستانالهندب!تأخرىمرةالقتالاندلع

الحربهذهأ!مبابضمنمنوكانأم659أغسطس

الأمنمجلسطالبهماسبتمبروفيكشمير.مسألةأيضا

الهدلةخطماوراءإلىقواتهماوسحب،القتالبوقف

الطرفين،منكلاالعامالأم!توقابل.أم949عامالمحدد

!حبتمبر02فيالناراطلاقوق!علىاتفاقتمالنهايةوفي

دوليةمراقبةقواتمنمجموعتانوأرسلت،أم69ء

مأ669عاموفيالنار.إطلاقوقف!تنفيذلضمان

وباكستانالهندإقناعالسابقالسوفييتيالاتحاداستطاع

،النزاعلحسماالقوةاستعمالبعدمفيهاتعهدااتفاقيةبتوقيع

مراقبةفيالدوليةالمراقبةقواتوا!عتمرتيحسملهالكنه

النار.إطلاقوقف

وافقتم4791عامفى.الإسرائيليةالعربيةالحروب

يهوديةدولةإلىفلسطينلتقسيمخطةعلىالعامةالجمعية

رفض.القدسبإدارةالمتحدةالأمتقومأنعلىعربيةودولة

وقدواليهود.العرببينفاندلإلقتالالظالمةالخطةالعرب

بلفوروعدوصاحبةفلسطينعلىالمنتدبةبريطانيامكنت

.ام489مايو41فيدولتهاإعلانمنإسرائيلقبل،من

والعراقمصرمنالعربيةالجيوشقامتأضالىااليوموفى

فلسطين.أرضاستردادبمحا:أسةوالأردنوسورياولبنان

إلىالأمنومجلسالعامةالجمعيةمنكلسعت

الجمعيةأرسلتأم489مايو02ففى.القتالإيقاف

دتحقيقمحاولةفيأصسويديابرنادوتفولكالكونت

فيناريبطلققتلتهالصهيونيةالعصالاتأنإلا،السلام

العامةالأمانةفيبنعقرالفخلفهو،قليلةأشهربعدأسقدسأ

النارإطلاقوقفترتيبأم949يوأسوفياستطهاعأسذيا

للسلامنوبلجائزةذلكعلىونال.والعربإسرائيلب!ت

.أم059عام

بينحدوداالنارإطلاقوقف!اتفاقياتتضعلم

يأيتجاوزألاعلىفقطنصستإذالعرليةوالدولإسرائيل

.القتالتوقفعنداحتلهاالتيالأراضيحدودالطرفيتمن

مناطقواحتلتالنارإطلاقوقفاستغلتإسرائيلول!ش

.أم479عامالمتحدةال!عمعليهوافقتمماأ!جر

من000،007حوافياضطرو،أغدساتقسي!:تم

أصبحواحيثالمجاليرةالعربيةأ!أ!دواإلىاللجوءإلىاحربا

اليهودمنكبيرعددانتقلأضاليةاالسنواتفىو.لاجئين

وتقتضي.المحتلةفلسطينودخلواالعربيةالدولمن

المراقبةمجموعاتتقومأنالنارإطلاقوقفاتفاقيات

وإسرائيلالعربمنكلاتمثلالتيالمتحدةللأمالتابعة

هيئةالمتحدةالأموشكلتجديد،قتالنشوبعنبالتبليغ

التقارير.تلكلدراسةللهدنة

لمأنهاإلا،سنواتلعدةبفاعليةالهدنةهيئةعملت

إسرائيلتعنتبسببدائمسلاملإحلالتقدماتحرز

علىاعتداءاتهاواستمرارفلسطيناحتلالعلىوإصرارها

الإسرائيليةاسمفنالعرباعترضفقدلذا،العربيةالدول

مأ5ء9عاموبدأواالعقبةوخليجالسويسقناةفي

الإسرائيليونورد،إسرائيلضدمصر،منفدائيةهجمات

مصراستعادتأم9ء6يوليووفي.الهجماتهذهعلى

والفرنسيين.الإنجليزمنالسويسقناة

إلا،التدخلالأمنمجلسمنوفرنسابريطهانياطلبت

عزمها.عنمصرإثناءفيمقدرتهعلىيبرهنلمالمجلعمىأن

فيمصرغزوبمحاولةوفرنساوبريطانياإسرائيلفقامت

الأخيرتينمنكلامشعملتكما،أم569أكتوبر92

وقامتا،التدخلمنالأمنمجلسلمنعأغيتواالاعتراضحق

العامةالجمعيةدعت.السويسقناةلحمايةقواتبإرسال

نوفمبر6فيإلايتحققولمالنار،إطلاقوقفإلى

قواتإرسالعلىالعامةالجمعيةوافقتثم.أم569

قوةتشكيلوتمومصر.إسرائيللينالحدودلحراسةدولية



701المتحدةالأمم

فيالأعضاءالدولمنعشرفيهاشاركتدوليةطوارئ

مارسفىقواتهابسحبإسرائيلوقامت.المتحدةالأم

عامتحددتالتيالهدنةخطوطوراءماإلىأم579

.ام949

،سلامعنأم569عامالنارإطلاقوقفيتمخصلم

حقوقهاباستعادةمطالبتهافيالعربيةالدولواستمرت

المشروعة.

العربيةالأقطاريمدالسابقالسوفييتيالاتحادكان

وكانت.إسرائيلبتزويدالغربيةالدولتقومبينمابالسلاح

إسرائيل،أمصربينالحدودتحرسالدوليةالطوأرئقوات

الأردنءنإسرائيلنحوهجماتهموجهواالعربأنإلا

طالبتأم679مايووفى.بالمثلإسرائيلفردتوسوريا

المصريةالأراضىمنقواتهابسحبالمتحدةالأممصر

السفنباعتراصمصروقامتذلكعلىالعامالأمينفوافق

العقبة.خليجفيأخرىمرةالإسرائيلية

الأردنينعسكريةاتفاقيةتوقيعتممايو03وفي

ما679عاميونيومنالخامس2صباوفيومصر.

وساندتهاوالأردنوسوريامصرمنكلاإسرائيلهاجمت

المتوممطالأبيفر،البحرفيالقابعالسادسبأ!عطولهاأمريكا

يتفقولمالنار.إطلاقبوقفالمتحدةالأمطالبتثم

إسرائيلاحتلتأنبعديونيو01فيإلاعليهالطرفان

سيناءوصخراءبكاملها،والقدسألاردنمنالغربيةالضفة

كماسوا!يا.منالجولانومرتفعات،غزةوقطاعالمصرية

العقب،.خليجمنفذعلىالسيطرةإسرأئيلاستطاعت

إلممرائيلالأمز!مجلسطالببما679نوفمبروفي

فياحى!لتهاالتيالعربيةالاراضيجميعمنبالانسحاب

امشمرتإسرائيلولكن.آمنةبحدودوعدمقابلفىيونيو

الأمبقراراتوضربت،العربيةالأراضياحتلالفي

تحتلقشالوما،الحائطعرضالامنومجلعه!المتحدة

الأمينقاموسوريا.ولبنانفلسطينفىالعربيةالأراضى

لإجراءالسويدييارنججوناربتعيين،ثانتيو،العام

ينجزلمأنهإلا.والإسرائيلبنالعرببينسلاممحادثات

فيوالإصعرائيلبنالعربمنكلواستمر،القليلسوى

.السلاحوتلقيالغارات

بهجومالمصر*4القواتقامتأم739أكتوبروفى

الاحتلالمنمعيناءلتحريرإمعرائيلعلىمفاجئ

وسوريا.مصرالثانيةللمرةإسرائيلفحاربت،الإسرائيلي

الجولانومرتفعا!،سيناءصحراءفيكبرىمعاركودارت

القتالمعظموانتهىسيناءمنوجزءالسويسقناةتحريروتم

نوفمبو.فىالنارإطلاقوقفباتفاق

علىوإسرائيلمصرمنكلاتفقتام749ينايروفي

منكلتوصكتكماسيناء،صحراءفيقواتهمافصل

فيالجولانمرتفعاتفىمشابهاتفاقإلىوإسرائيلسوريا

مايو.

لحفظجديدتيندوليتينقوتينالمتحدةالأمأنشأت

الأممراقبيقوةوهما،الجبهتينعلىوالإشرافالسلام

الدوليةالطوارئوقوةالجولانمرتفعاتفيالقواتلفصل

الأمقواتوجودمنوبالرغممسيناء.صحراءفىالثانية

مرتفعاتفىوسياسيةقانونيةسلطةإسرائيلادعتالمتحدة

ادعاءاترفضتسورياأنإلا،أم819عامالجولان

إسرائيل.

لمدةندوةالمتحدةالأمنظمتأم749عاموفى

ودعت،الفلسطينىالشعبأحوالتدورحولأسبوعين

التحريرمنظمةرئيسعرفاتياسرالرئيسلافتتاحها

قراراالعامةالجمعيةاتخذتالندوةوبعد.الفلسطنية

وبموجب.أمةيكونواأنفيالفلسطينيينبحقبالاعتراف

وأ،المراقبصفةالفلسطينيةالتحريرمنظمةنالتثانقرار

قراراالجمعيةأصدرتالتاليالعاموفي.المشاركةفيالحق

الحركةهيوالصهيونية.عنصريةحركةالصهيونيةباعتبار

وقد.إسرائيلدولةإنشاءعلىساعدتالتياليهوديةالعالمية

الأمفيالغربيةالدولمنكثيراالخطوةهذهأغضبت

القرنمنالسبعينياتوخلالالستينياتأواخرفي.المتحدة

فيقواعدعدةالفلسطينيةالتحريرمنظمةأنشأتالعشرين

التيالأهليةالحربمكنتوقد.لبنانمنالجنوبيالجزء

التحريرمنظمةالسبعينياتمنتصففيلبنانفيأندلعت

إسرائيل.ضدبغاراتالقياممنالفلسطينية

الفلسطينيونالفدائيونقامأم789مارس11وفي

مدنأكبر،أبيبتلأطراففيعسكريةحافلةبنسف

الجنودمنكثيرقتلإلىأدىمما(،المحتلة)فلسطينإسرائيل

القواتعبرتذلكمنأيامثلاثةوبعد.الإمعرائيليين

منيتكونأمنياحزاماوأنشأتاللبنانيةالحدودالإسرائيلية

الجنوبي.لبنانثلثمعظم

مجلسمنولبنانالمتحدةالولاياتمنكلطلبت

منالانسحابإسرائيلمنالمجلسفطلبالتدخلالأمن

السلاملحفظجديدةقوةبهالتستبدلال!بنانيةالأراضي

)يونيفيل(.لبنانفيالقواتلفصلالمتحدةالأمقوةوهى

،ام789يونيوفيلبنانمنإسرائيليةقوةآخروانسحبت

المستوطناتعلىالفلسطنيةالتحريرمنظمةغاراتأنإلا

لاالذيالإسرائيليالبطعقبسببتتوقفلمالإلممرائيلية

الأطفالقتلإلىيمضيولكنهالأرضباحتلاليكتفي

الشيوخوضربالمنازلوهدمالمزروعاتوإحراقوالنساء

.الشبابمنالالافواعتقال

للبنانكاملبغزوإسرائيلقامتأم829عاموفي

قواعدهامنالفلسطنيةالتحريرمنظمةقواتوأجلت



المدحدةالأمم801

انسحبتأم859عاموفي.وديروتالجنوبفيالقوية

حزامبامعتثناءأجنانأراضيلعضمنالإصرائيليةالقوات

معأ!مداماأرإلا،الإسرائيليةالحدودطولعلىأمني

الطائراتأوالقواتوقامتامعتمر،الفلسطينيةالمجموعات

عاموفيأحيانا.أجنانداخ!!أهدافبإصابةالإممرائيلية

مصرإلىسيناءسطقةإعادذعلىإسرائيلوافقتأم789

وقد.المحتلةالعربيةأضفةشاغزةأغطاعالذاتيالحكموعلى

عامفيالموقعةأصسلامااتفاقيةأ!رليةاالدولمعظماعارضت

وإسرائيل.مصربينأم979

قواتالعامالأمينسحبنفسهاالسنةهذهوشي

منالعاملينبعف!بهاوا!شبدلسيناح!منالدوأجةالطوارئ

وامعتعادت)يونتسو(.الهدنةعلىأطرقابةالمتحدةالأمهيئة

،أم829عام!ميناءصحراءعلىالكاملة!سيوتهامصر

والضفةغزةقطاعلامشقلاأ!ترتيباتأيتوضعل!اأنهإلا

عرفاتياسروؤإلرئيسان،دوليةترتيباتوبعد.الغربية

غزةعقصاأعلىأرزاتياالح!آاتفاقيةعلىراب!توإسحاق

سبتمبر13شيبواشنص!!الأليصاالبيتحديقةفيوأريحا

.أم399

قامأضانيةاأعالميةاالحربنهايةفي.الكوريةالحرب

عرضخطشمالثورياباحتلالالسالقالسوفييتيالاتحاد

وفيجنوبها.باحتلالالأمريكيةأغواتاقامتكما38

ومعائللإيجادلجنةالمتحدةالأمشمكلتأم479عام

أصثممالياالجزءأنإلا،وطنيةحكومةوتكوينلتوحيدها

فيانتخاباتجرت،ذلكمنوبالرغم.الخطةهذهرفض

مأ489عاموفيكوريا.جمهوريةوأنشئتالجنوبيالجزء

)كورياكورياجمهوريةحكومةأنالعامةالجمعيةأعلنت

كوريا.فيالوحيدةالشرعيةالحكومةهي(الجنوبية

منالشيوعيةالجيودققامتم0591يونيو25وفي

صوتيومينوبعدكوريا.جمهوريةبغزوالشماليةكوريا

قواتبإرسالالمتحدةالأمأعضاءمطالباالأمنمجلس

السوفييتيالاتحاديستطعولم.الجنوبيةكوريالمساعدة

المجلسقرارعلىالاعتراضأوالفيتوحقاستعمالالسابق

علىلاعتراضمهمؤقتاانسحبالمجلمه!فيمندوبهلأد

المجلس.فيالوطنيةالصينعضوية

تحتعسكريةقوةالمجلصكونأم059يوليو7وفي

المتحدةالأمأعضاءبينمنر.ألمتحدةاالولأياتقيادة

عضوا4وأقواتإرسالفيعضوا61اشترك06اد

بأكثرشاركتالمتحدةالولاياتأنإلاإمداداتا!بإرمعا

.والإمداداتالقواتمن%9ءمن

الصيميةأصشيوعيةاالقواتدحلتأم059أكتوبروفي

نأإلا،الموقفلمناقشةالأمنمجلسفاجتمع،الحرب

وامشعم!!عادقدكانالسابقالسوفييتيالاتحادمندوب

يألاتخاذالأمنمجلسمحاولاتلإجهاضالفيتوحق

عندماأم539يوليو27فيإلاالحربتتوقم!ولمقرار.

والأمالشماليةكوريابينأصاراإطلاقوقف!اتفاقيةتوقيعتم

الكورية.الحربانظر:.المتحدة

القرنمنالخمسينياتفى.قبرصفيالنزاع

قبرصجزيرةبضمأجوناناالقبارصةطالب،الشرين

الوقتذلكفيالجزيرةوحصانت.أجرنانامنجزءالت!ضن

حوالياليونانيونويش!صلنييصاأإاالح!ص!اخاضعة

السكانباقيغالبيةكانتبينماس!صانها،عددمن%08

حدوبلغالفئتينبينعميقاالخلافوكان،الأتراكمن

الجمعيةلضغوطونتيجة.أم579فبرايرفيالخطورة

إلىالتوصلوتركياواليونانبريطانيااممتطاعتالعامة

قبيرصصارتأم069أغسطس!61وفي.مرضحل

منكلالاسعتقلالهذاأ!اوضمنمستقلةجمهورية

وتركيا.وأليونانبريطانيا

بهضممكاريوسالرئيمرقامأم639ديسمبرفيو

التركيالأسطولظهروعندما.الأتراكاأصس!ساناحقوق

الأتراكالقبارصةبينأغتالااندأحالجزيرةصتأغرببا

فيالسلاملحفظقوةالمتحدةأ،مم1فأرسلتأسونانيين،وأ

تبرعالتي،القوةهذهوساعدتأم!46عامالجزيرة

داخلالصداممنعفي،المتحدةالأممنأعضاءبتمويلها

انظر:.السبعينياتوبدايةالستينياتخلالالجزيرة

.قبرص

أعونغصانالتالكونغهو.فىالطارئهلةالح!

فىاستقلالها-الآنالديمقراطيةالكونغو-)أجوبولدفيل(

البلجيكي.الحكممنمشةءهبعدأم،069يونيو03

اندلعتوالجيشالبلجيكيةالإدارةانسحابوبمجرد

مماللبلاد،تهديداشكلتخطرةبصورةالمظاهرات

انظر:.النظاملحفظتعودالبلجيكيةالقواتجعل

الديمقراطية.الكونغو

بطلبالمتحدةاللأمإليالكونغوليةالحكومةتقدمت

مساعداتعلىالامنمجلمه!فوافقعسكريةمساعدة

للبلاد.النظاملإعادةخاصةدوأجةقوةوتش!صلمدنية

السابقالسوفييتيالاتحادقامالتاليةالشهوروحلال

منالأمنمجلسلمنع)الفيتو(الاعتراضحقباستعمال

تتولىالعامةالجمعيةجعلمما،أخرىإجراءاتاتخاذ

الحكومةبمساعدةالمتحدةالأمقواتوقامت.العملية

ثم،النظاموضبطالبلادعلى!ميطرتهالإعادةالكونغولية

.أم!46يونيو03فيقواتهاسحبت

000.02المتحدةالأملقوةالأقصىالحدوبلغ

دولارمليون004حواليتكاليفهاوبلغت،جسدي

أخرىأمريكيدولارمليون05إلىبالإضافة،أمريكي



901المتحدةالأمم

منكلاءولكمللكونغوليين.اقتصماديةكمساعداتقدمت

منأ.خرىدولوعدةالسابقالسوفييتيوالاتحادفرنسا

تلكتحملفيالمشاركةرفضت،المتحدةالأمأعضاء

السلامحفظتكاليفتقديرسلطةأنبحجةالمصاريف

هىالعامةالجمعيةوكانت.فقطالأمنمجلسبهايتمتع

فترةوبعدالكونغو.عمليةتكاليفبتقديرقامتالتي

منأ!عفممابالديونمثقلةالمتحدةالأمأضحتوجيزة

المستق!ل.فيطارئةمسائلأيمواجههعلىمقدرتها

أعلنام629أكتوبر22فيكوبا.صواريخأزمة

الاتحادأر،العالمإلىكنيديجونالأمريكيالرئيس

لإطلاقكولهافيسريةقواعدينشئكانالسابقالسوفييتى

لإحضارطريقهـافىالسوفييتيةالسفنوكانتالصواردق

منوكانالقواعد.لتلكاللازمةوالأجهزةالصواريخ

علىالقواعدتلكمننوويةقذائفإطلاقالممكن

تبعدكوباوأنخاصة،الأخرىوالدولالمتحدةالولايات

يقومأنكنيدحبطالبفلوريدا.منفقطكمأ45مسافة

القواعدجميعبسحبالسابقالسوفييتيالاتحاد

كوباكلىبحرياحصاراوأعلنكوبا،منوالصواريخ

سإإيهأوالأمريكيةالدولمنظمةمنكلمنوطلب

بالعملالقاشمالعامالأمينوبدأإجراء.أتخاذالأمنومجلس

بمنعالكفيلةالوسائلبحثفيفورا،ثانتيووقتئذ،

قدمأنهأكتوبر42فيوأعلن.القوتينبنالصدام

والولاياتالسابقالسوفييتيالاتحادمنلكلاقتراحات

الاتحادأصدلأرأيامعدةوبعد،النزاعلتسويةالمتحدة

كوبا،أىإالإبحاربعدملسفنهأمراالسابقالسوفييتي

وسعهافيبماكلبفعلالمتحدةالولاياتالتزمتوبالمقابل

السوفييتيالرئيسوافقأكتوبر82وفي.الحربلتجنب

بينالاتفاقوتم،كنيديمطالبعلىخروتشوفنيكيتا

علىحدةالمفوالولاياتالسابقالسوفييتيالاتحادمنكل

اصواريخامعحبعلىبالإشرافالمتحدةالأمتقومأن

بقبولكوباإقناعفيفشلثانتيوأنإلاوالقواعد،

كوبا.انظر:.الدولبنالمفتشين

صعوبةالمتحا-ةالأمواجهتإفريقيا.جنوبمشكلة

منوهي-إفريقياجنوبففي.المشكلةهذهتجاهخاصة

تحكمكانتالبيضمنأقلية-الجنوبيةإفريقياأقطارأكبر

حكومةقبدأ!ام029عاموفيالسود.منكبيرةغالبية

كبيرةمنطقةوهيناميبياحكمالبيضاءإفريقياجنوب

كان.السودمنسكانهامنالعظمىوالغالبية،مجاورة

هـوديسيافيالسودمنغالبيةيحكمونأيضاالبيض

إفريقياجنوبأقطارمنآخرقطروهو(،الآن)زمبابوي

لمعظمالأبيضالحكمانتهاءمنطويلةفترةبعدوذلك

جنوبحكومةانتهجت،أم489عاموفىإفريقيا.مناطق

عرفتوالعنصريةالقانونيةللتفرقةمتشددةسياسةإفريقيا

الاجتماعيةالتفرقةإلىوهدفتالعنصريةالتفرقةبسياسة

عدةبصدورحدةالتفرقةهذهوزادت.والبيضالسودبين

والتعليمالعملفيالسودعزلإلىتهدفعنصريةقوانين

اليومية.الحياةمظاهروجميع

جنوبضدالإجراءاتبعضالمتحدةالأماتخذت

مندوبالعامةالجمعيةمنعتام749عامففيإفريقيا.

السياسةبسببالعامذلكدورةحضورمنإفريقياجنوب

.بلادهتنتهجهاالتيالعنصرية

من!جموعةالعامةالجمعيةاتخذتأم769عاموفي

معالتجارةبإيقافالمتحدةالأمأعفساءتطالبالقرارأت

إشراكهاوترفضإليها،الأسلحةوشحناتإفريقياجنوب

عامالأمنمجلسأصدركما.الرياضيةالمنافساتفي

لجنوبالسلاحبيعبعدمالأعضاءللدولأمرهام779

ضدالمجلسيتخذهنوعهمنقرارأولهذاوكانإفريقيا

فيإفريقياجنوبحكومةوقامت.المتحدةالأمفيعضو

التفرقةألسرتشكلكانتالتيالقوأنينلإلغاءام199

قبولعلىالدولجميعالعامةالجمعيةوحثت.العنصرية

وفى.الرياضيةالمنافساتفىإفريقياجنوباشتراك

جنوبعنالتجاريالحظرالمتحدةالأمرفعتأم499

العامة.الجمعيةجلساتحضورلمندوبهاوسمحتإفريقيا

أيضا،روديسياضدإجرأءاتالمتحدةالأماتخذت

،ام669عامفيوذلكالمتحدةللأمأنتمائهاعدمرغم

هذهوكانتمعها.التجارةعدمالأعضاءمنطلبتحين

تلكمثلالمتحدةالأمفيهاتصدرالتيالأولىالمرةهي

حربالسوداءروديسياوخاضت.الاقتصاديةالعقوبات

البلاد.علىالبيضاءللسيطرةحدلوضحعطويلةعصابات

الإشرافتحتعامةانتخاباتإجرأءتمأم089عاموفي

بحكومةالمستقلةزمبابويهىروديسياوصارتالبريطاني

فيها.المناصبغالبيةالسوديشغل

تشكيلعلىالعامةالجمعيةصوتتأم669عاموفي

وكانتاستقلالها.تنالحتىناميبياليحكمدولىمجلس

ناميبياعلىبالسيطرةإفريقيالجنوبسمحتقدالأمعصبة

المشمولةالمناطقمناعتبارهاإفريقياجنوبرفضتلذلك

للمجلسالسماحرفضتكما،المتحدةالأمبوصاية

لنظامأخضعتهاذلكمنوبدلأناميبيا،بدخولالدولي

.عنصري

عصاباتحربمجموعةبدأتام669عاموفي

سوابوإفريقيا،غربيلجنوبالشعبيةبالمنظمةتعرفناميبية

سوابواتخذتالبلاد.منإفريقياجنوبقواتلطردالقتال

منتعانىالحينذلكفيكانتالتيأنجولافيقاعدتها

أنجولاكوبيةقواتدخلتأم759عاموفي.أهليةحرب
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واستطاعت.الأهليةالحربفيمشاركةمجموعةلمساعدة

واستمرأنجولا،ح!صمةعلىالسيطرةالمجموعةهذه

مجموعةضدالحديدةالح!صمةمساعدةفيالكوبيون

سوابو.لمنظمةمساعدتهمقدمواكمالها،منافسةأخرى

قواتهالممحبعلىإفريقياجنوبوافقتأم829عاموفى

أنجولا.منال!صديةالقواتانسحبتإذاناميبيامن

وكوباأنجولابينالمفاوضاتالمتحدةالولاياتبدأت

وقفاتفاقيةتوقيعتمم8891عاموفي.إفريقياوجنوب

مأ989فبرايروفيإفريقيا.وجنوبأنجول!دينالنارإطلاق

وسحبتلاميبيا.لاستقلالحطةعلىالمتحدةالأموافقت

.أم989نوفمبرفيناميبيامنقواتهاإفريقياجنوب

إلىأسسلامالحففأقواتأ!بإرسماالمشحدةالأموقامت

أطمساعدةأصدوأجةابالمجموعةالقواتهذهوعرفتناميبيا،

إبريلفياستقلالهاناميبياوناك.يونتاخ،ايلانتقالية

فيالسلامحفظقواتالمتحدةالأموسحبت،أم099

منمايوفيأنجولامنقواتهاكوباو!محبت.أم199

أنجولاتغادرلمالدوليةالسلامحفظقوةأنإلا،العامنفس

الأهلية.الحربتسويةمراقبةبهدف

حركةامستطاعتأم979فبرايرفي.الإيرانيةالأزمة

شاهح!صمةإسقاطالخمينيالإيرانيالدسيالزعيمبقيادة

غادرقدبهلويرضامحمد،الخلوعالشاهوكان.إيران

المتحدةأ!لاياتاإلىوصلىأكتوبروفييناير.فيإيران

أطعلاج.الأمريكية

الأمريكيةأصسفارةاالإيرانيونالثواراحتلنوفمبروفي

السفارةأعضاءواعتقلوا،إيرانعاصمةطهرانفي

فيرهائنبهمواحتفظهوا،آخرينأمريكيينومواطنين

لمحاكمتهالشاهلإرجاعالمتحدةالولاياتوطالبوا،السفارة

المتحدةالولاياتح!ضمةأنإلا،الرهائنعنالإفراجمقابل

.العرضهذارففست

لإنهاءطارئةجلسةالأمنمجلسعقدديسمبروفى

عنأسلإفراجإيرانيدعوبالإجماعقراراوأصدر،الأزمة

حتىاشهائنحبسفىامشمرواالثوارأنإلافورا،الرهائن

يوأجووفي.المتحدةأ!لاياتامنالشاهخرحأنبعد

مصر.فيالشاهتوفيام089

الدولية-العدلمحكمةدعتام089مايوشهروفي

عنالفوريالإفراجإلى-المتحدةللأمالقضائيالفرعوهي

إلايتملمذلكأنإلاإيرانفيالأمريكيينالرهائنجميع

.أم819ينايرفي

نشبتأم089عامفي.العراقيةالإيرانيةالحرب

وخلافاتالحدودعلىلنزاعنتيجةوالعراقإيرانبينحرب

إيرانأنإلاالسلميةللتسويةالأمنمجلسدعا.أخرى

أولفالخاصالمتحدةالأممبعوتوفشل.ذلكرفضت

مقابلتهرغمبالاتفاقالوفينإقناعفي،السويدي،بالم

الفترةفيمراتعدةوالعراقإيرانمنكلفىللمسؤولين

عاميبينالفترةوفى.أم829وأم089عامىبين

الأمنومجلسالعامةالجمعيةأصدرتأم879-أ829

كانمصيرهاأنإلاالنار،إطلاقبوقفتناديقراراتعدة

الأمشاركقكما.والعراقإيرانمنكلمنالإهمال

الطرفينلإقناععديدةأخرىمحاولاتفيالمتحدة

إيرانقبلتام889عاموفي.مفاوضاتشيللدخول

لوقفاتفاقإبراموتم،الأمنمجلساقترحهاسلامبخطة

بينالاتفاقتمأم099أعسطس!وفىالنار.إطلاق

.سلامشروصأعلىص!تأ!اا

مأ789عامفي.لأفغانستانالسوفييتيالاحتلال

خانداودمحمدبقتلأجمساريوناا!لأشغانيونالقادةقام

استولتالوزراء.مجلسورئيسأفغانستاندولةرئيس

علىالسابقالسوفييتيبالاتحادمدعومةاليساريةالمجموعة

منالكثيرعارضهاشيوعيةلعمياساتووضعتالسلطة

عدةثارت.السوفييتيةالهيمنةكذلكورفضوا،الأفغان

الحكومة.ضدالمجاهدينمنمجموعات

القواتدخلتأم89و.أم979عاميوفي

قتالفيالأفغانيةالحكومةلمساعدةأفغانستانأصسوفييتيةا

عاجلاقرارااتخذتالعامةالجمعيةأنإلا،المجاهدين

منفورابالانسحابالأحنبيةاالقواتفيهأبتطا

والهدمالقتلفيمضواأصسوفييتال!ش.أفغانستان

التيقراهمأفغانيملايينثلاثةمنأكثرتركحتىوالتشريد

المجاورتين.وإيرانلاكستاندولتيإلىالحربمزقتها

مأ829عاممنالتداء،المتلاحقةالهزائماستمرارومع

فيهااشتركتللسلاممحادثاتعدةالمتحدةالأمعقدت

عاموفي.والمجاهدينوباكستانوإيرانأفغانستانمنكل

عدمإلىتدعوللسلامخطةالمتحدةالأموضعتأم879

عاموفي.المنطقةلدولأسداخليةاأصشؤونافيالتدخ!!

انسحابحولاتفاقإلىالأطرافجميعتوصلأم889

سنةالانسحابتموقد.أفغانستانمنالسوفييتيةأغواتا

لمميطرأنبعدام299فيالمعاركانتهتكماأم،989

يستقرالوصلمأنغير،بالقوةالحكومةعلىالمجاهدون

.أفغانستانانظر:.الانحتى

القرنمنالسبعينياتبدايةفي.الغربيةالصحراءنزاع

علىبالتركيزالمغربملكأضانياالحسنالملكقامالعشرين

عليهاتسيطرمنطقةوهىالغربيةبالصحراءبلادهمطالبة

موريتانياطالبت.الجنوبيةالمغربحدودوتمكللىأسبانيا

جبهةطالبتبينما،المنطقةهذهمنبأجزاءأيضا

تحاربعصاباتحربمجموعةوهيالبوليساريو،

المنطقة.باستقلالالصحراء،تلكفىالأممبان
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بالمنطقة،مطالبت!اعنأسبانياتنازلتأم769عامفي

موريتانياوطالبتمنها،الشماليبالجزءالمغربطالبتبينما

الغربية.بالصحراءتعرفالمنطقةوصارت.الجنوبيبالجزء

بالاءمتقلال،تطالبالبوليساريوجبهةومازالت

عاموفي.والموريتانيةالمغربيةالقواتسبيلهفيوطربت

المغربأنإلامطالبتهاعنموريتانياتنازلتأم979

المنطقة.بكاملطالبت

مصيرحولالمفاوضاتعلىالمتحدةالأمأصرت

معم!فصلةمحادثاتبدأتأم869عاموفي،المنطقة

مأ199سبتمبم-وفيالبوليساريو.وجبهةالمغربمنكل

استفتاءبإجراءيقضيالنارإطلاقبوق!اتفاقأعلن

الغربيةالصحراءكانتإذامالتقريرمباشر()تصويت

هذاإجراءوتقرر.المغربمنجزءاأممستقلةستكون

تأجلقدذلكأنغير.ام299عامبدايةفىالاستفتاء

التصويت.لهيحقمنعلىالاتفاقلعدم

قامتأم979عامفينيكاراجوا.فيالنزاع

للتحرير4الوفيساندينيستاجبهةتسمىثوريةمجموعة

سوموزاأنستازجويرأسعهاالتيالنيكاراجويةالحكومةلإسقاط

ومميطرتجديدةحكومةالساندينيستاوشكلتديبايل.

الثمانينياتبدأيةوفى.الرئيسيةالاقتصاديةالقطاعاتعلى

للحكومةالمقاومةحركةنشطتالعشرينالقرنمن

وطريقةالاقتصاديةالسياسةحولنيكاراجوافيالجديدة

تعرفالتيللساندينيستاالمناوئةالقواتوقامت،الحكم

منارركومةقواتعلىعسكريةبهجماتبالكونترا

.المجاورةهندوراسفياتخذتهاقواعد

أمريكارؤ!طءمنخمسةطلبأم،989مارسوفي

السلاملحفظدوليةقوةتشكيلالمتحدةالأممنالوسطى

أخرىونزاعاتنيكاراجوافيالنزاعإنهاءفىللمساعدة

فيالأمنمجلسقاملذلكونتيجة.الوسطىأمريكافي

أمريكافطللمراقبةالدوليةالقوةبتشكيلام989نوفمبر

عامبدايةفىأجريتانتخاباتوبعدأونيوسا.الوسطى

وبعد.مةالحكمعلىسعيطرتهاالساندينيستافقدتام099

،السلاحإلقاظعلىالكونتراوافقتذلكمنوجيزةفترة

المتحدةمالأقامتثمومنهندوراس!،فيقواعدهاوترك

بينالنارإطلاؤ،وقفعلىبالإشرافأونيوسابتكليف

بعضهماالقوتينفصلمنوالتأكدوالكونتراالساندينيستا

بعض.عن

النظامفإمأم099أغسطسفي.الخليجحرب

النظامالأمنمجلسطالب.الكويتواحتلالبغزوالعرأقي

التبادلبوقفالدولطالبكماقواتهبسحبالعراقي

الكويت،منينسحبأنإلىالعراقيمإلنظامالتجاري

.العراقمعالتجارةفيحادانخفاضإلىأدىكا

الأمأعضاءالأمنمجلسفوضأم099نوفمبروفي

الكويتمنأحراقىاالنظاملإخراجالقوةباستعمالالمتحدة

لعدمونتيجة.ام199يناير15حتىالانسحابرفضإذا

قواتقامتالمحدد،التاريخحتىالعراقيالنظامانسحاب

أهدافبقصفالمتحدةالأمفيالأعضاءالدولمن

بينمنوكانيناير.17فيوالكويتالعراقفىعسكرية

النظاممحاربةفياشعتركواالذينالمتحدةالأمأعضاء

منأخرىدولوعدةبريطانيا،،المتحدةالولاياتالعراقي

قامت.العربيةالدولمنعددإلىبالإضافةالغربيةأوروبا

42فيالعراقمنوأجزاءالكويتبغزوالمشاةمنقوات

العسكرية.العملياتجميعانتهتفبراير28وفيفبراير،

صادرقرارشروطعلىالعراقيالنظاموافقأبريل6وفى

التجاريالحظرأنإلاالنار،إطلاقبوقفالمتحدةالأممن

المتحدةالأمسمحتولكنمستمرا.ظلالعراقعلى

دولارمليارقيمتهماببيعام699مايو02فيللعراق

الأغذيةبعضلشراءشهور3كلنفطهمنأمريكي

المتحدةالأماتخذتوقدالغذاح!(.مقابل)النفطوالأدوية

الصحةمنظمةتقريرعلىبناء869()رقمالقرارهذا

الحالةفيهوصفتمارسشهرفىصدرالذيالعالمية

لاتزال.الأطفالخاصةالعراقيينمنلكثيرالمترديةالصحية

تبحثأم(899)حتىالمتحدةللأمالتابعةالتفتيعقفرق

لإزالتها.بالعراقالشاملالدمارأسلحةعن

مأ199عاممنيونيوفييوغوسلافيا.فىالنزاع

عناستقلالهماوسلوفينياكرواتيامنكلأعلنت

تهيمنكانتالتييوغوسلافياحكومةأنغيريوغوسلافيا،

الدولة،تلكجمهورياتإحدىأيضاوهيصربيا،عليها

ألاممتقلال.نحوالجمهورلمجينتوجهبشدةعارضت

و!ملوفينياكرواتيامنكللمحاربةاتحاديةقواتوأرسلت

وفى.المدنيينوبينالجي!شفيفادحةخسائرتكبدتااللفن

بالجيشالمسلحينالصربمنمواطنوهاالتحقكرواتيا

مالبلادهذهاتحادفييرغبونهؤلاءوكان،الاتحادي

النارإطلاقوقفعنأعلنوقدمنها.جزءاولتكونصربيا

المعاركأنغيروسلوفينيا،كرواتيامنكلفييوليوشهرفى

وفي.أغسطسشهرفىأخرىمرةكرواتيافياندلعت

زعماءمعبالتفاوضالمتحدةالأمقامتأم299يناير

وفيالنار.إطلاقوقفإعلانحولوالكرواتالصرب

بحفظخاصةقوةإرسالالأمنمجلسقررمارسشعهر

للأمالتابعةالحمايةقوةاسمتحتكرواتياإلىالسلام

يوغوسلافيا.فيالمتحدة

والهرسكالبوسنةجمهوريةأعلنتالشهر،نفسوفى

يوغوسلافيا.عناستقلالها(المسلمينمنسكانها)معظم

هذاعلىالجمهوريةتلكفيالموجودونالصربواعترض
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البوسنةجيشوبينبينهمالمعاركولدأت،الإعلان

للقتالاليوغوسلافيالجيشصربياأرسلتحصما،والهرسك

للتصفيةوحشيةلةمحارفيالبومشةصربصففي

قرروقد.والهرسكالبوسنةجمهوريةلمسلميالجسدية

وقدصربيا،علىالحصارفرضمايوشعهرفيالأمنمجلس

يونيوشهروفي.الخارجيةصربياتجارةعلىكثيراذللثأثر

الأدويةواالأطعمةإمداداتنقلالمتحدةالأماطائراتبدأت

علىلتوزيعهاأعرسكاوالبوسسةعاصمةسراييفوإلى

بسببالغذائيةالموادنقصصيعانونكانواالذينالمدنيين

الأمن،اومجلساطتحدةالأعماقراراتأ!ربارفض.القتال

المتحدةالأموبقيت.المسلمينضدوالإبادةالقتلوواصلوا

البو!شةمسلميلحمايةقراراتهاتنفيذعنعاجزة

المعتدينالأطلسيشمالحلف!تدخ!!وأجبر.والهر!عك

،أم599نوفمبرفيدايتوناتفاقيةقبولعلىالصرب

جهةمنوالكرواتالمسلمينب!تالبلادتقسيموأعيد

البوسنةانظر:.أخرىجهةمنالبو!شيينوالصرب

والهرسك.

أحرىمنازعاتشىوحودهاالمتحدةالأمأثبتتوقد

الأماقامتصمبودياشمي.الختلفةأ3العاأنحاءفيحدثت

عامفيأجلاداتلكبإدارةأجةانتقاسلطةبصفتهاالمتحدة

أصسلفادورإفىالسلاممعاهدةتوقيعتمكماأم299

السنة.تلكفيالمتحدةالامبرعاية

إلىلاختصارالمتحدةالأمميثاقأشار.السلاحنزع

بدايةقبلصدرأنهإلا،الأمعلحةعلىالسيطرةضرورة

منكلامعتطاعأم49!عامفبحلول.النوويالعصر

امتلاكالمتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتيالاتحاد

لاستعمالضوابطوضعضرورةعلىواتفقاالذريةالقنبلة

تلكطبيعةعلىيتفقالمأنهماإلا،الأسلحةتلك

الضوابط.

السابقالسوفييتىالاتحاداتفقأم619عاموفي

أصسلاح،اكنزعلجنةأضشكيلخطةعلىالمتحدةوالولايات

81منلجنةفشكلتالخطةهذهالمتحدةالأموأيدت

إلىأم969عامفيالمشاركةأسدولاعددوارتفع.دولة

المتحدةالأملجانمنالسلاحنزعلجنةوصارت،دولة04

الرسمية.

منكلاأم629عامالكوبيةالصواريخأزمةأقنعت

الجادلالعملالمتحدةوالولاياتالسابة!السوفييتيالاتحاد

ثلاثقامتأم639عاموفي.النوويةال!معلحةمنللحد

السوفييتيالاتحادوهي،نوويخةأسلحةتملكالتيالدولمن

اتفاقيةبتوقيعوبريطهانيا،المتحدةوالولاياتالسابق

التجاربلتحريمالمتحدةالأمأعضاءممعظمبالاشتراك

دا!متثناءالماء،وتحتالخارجيوالفضاءالجوفيالنووية

الدولاتفقتكما.الأرضتحتتجرىالتيالتجارب

مدارفيالشاملالدمارسلحةوصبنعدمعلىالثلاث

.اللأرضحول

معاهدةعلىالمتحدةالأموافقتأم689عامفي

التيالنوويةالدولتمنعالتي،النوويةالأسلحةانتشارعدم

السابقالسوفييتيالاتحاد-عليهاوافقتأووقعتها

النوويةالأسلحةإعطاءمن-وبريطهانياالمتحدةأ!لاياتا

كلاأنمنوبالرغم.قبلمنتم!حمات!شااكتىأأطدو

إلانوويةأسلحةتملكالهندووإسرائيلصرنسارأ!هبتامن

مناعتباراساريةأصبحتاختيالمعاهدةعلىتوقعأسمأنها

العامةالجمعيةوافقتأم719عاموفي.أم079عام

وبدأ،البيولوجيةالأسلحةوتخزينإنتاجتحرممعاهدةعلى

.أم759عامفيالمعاهدةسريان

عامفي.الخارجيللففاءالسلميةالاستعمالات

جمئالدولالمتحدةللأمالعامالأم!!دعاأم589

الفضاءفيمنطقةأيةبملكيةأجةالمصاأعدمعلىللموافقة

وجوبأم639عامأمحامةاالجمعيةوأعلنت.الخارحى

ولا،الشعوبجميعلمصلحةالحارجيأغضاءاأ!استعما

عامفىر.منهجزءأيم!صيةإدعاءدوا!ةالأييجوز

علىتنصمغاهدةعلىدولة09منأكثروقعتام679

.الأهدافتلك

مسألةطرحتالبحار.لفاعالسلميةالاستعمالات

.أم679عامال!ولىللمرةالعامةالجمعيةأمامالبحارقاع

الدولم!صتالحدلمجةالاختراعاتأنالجمعيةولاحظت

القيمةللمعادنكمصدرأجحاراقاعا!متعمالمن

دائمةلجنةالجمعيةفشكلت.أخرىحديثةواستعمالات

اللجنةوأقرت،الموضوعهذالدراسةدوأصة42من

جميعلمصلحةالبحارقاعمماطقمعظمامستعمال

مشروعالجمعيةأعدتأم719عاموفي.الشعو!

شريطلعدالنوويةالأسلحةاستعمالأوتجاربتمنعمعاهدة

المعاهدةهذهوأصبحتبحريا،ميلاأ2بعرضساحلي

وافقأم829عاموفى.أم729عاممناعتباراسارية

تعالالتىالبحارقانونمعاهدةمسودةعلىدوليمؤتمر

المعاهدةوأصبحت.المحيطاتمنالاستفادةأوجهمنكثيرا

.ام499عامعليهادولة06موافقةبعدسارية

المستمرةالمشاكل

منالمتحدةالأمتعاني.السلامحفظصعوبات

يأفيأعضاؤهايتفقلمإذ،السلامحفظفىصعودات

وكل.الدوليةالنزاعاتلمعالجةدائمةأمنيةقوةعلىوقت

السلاملحفظقوةإرسالهوالصددهذافيتستطيعهما

ولكن.ذلكعلىالنزاعطرفاوافقإذاالنزاعمناطقإلى
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أصبح،الأخيرةالسنوأتفيالأعضاء،بينالتعاونبازدياد

حمايةفم!فعاليةأكثردوراتلعبأنالمتحدةالأمبامكان

العالم.فيوالسلامالأمن

فيالمشاركةعضوكلعلىيجب.الماليةالشؤون

يشاركالذتيالمبلغويعتمد.للهيئةاليوميةالمصاريفتحمل

الأملرأئحوتنص.الدفععلىمقدرتهعلىالعضوبه

منأكثريدفعأنعفحولأييجوزلاأنهعلىالمتحدة

للهيئة.العاديةالمصروفاتمن%.،.امنأقلأو25%

بسببشديا-ةضعفحالةمنالمتحدةالأمعانتلقد

عامأمريثيدولارمليون096بلغتالتيديونها

.أم889

مأ629عامقضتقدالدوليةالعدلمحكمةوكانت

عملياتتكاليفالمتحدةالأمأعضاءجميعيتحملأن

نأويلاحظوالكونغو.الأوسطالشرقفىالسلامحفظ

لتلكاللازمالتمويلحددتالتىهيالعامةالجمعية

الشيوعيةوالدولالسابقالسوفييتيالاتحادأنإلاالعمليات

التمويلتحديدأنبحجةالمشاركةرفضتفرنساومعها

فقط.الأمنمجلسمسؤولياتمناللازم

من.كثيركانالعشرينالقرنتسعينياتأوائلوفي

منهم،المطل!بةالمبايغدفعفيتأخرواقدالمتحدةالأمأعضاء

الولاياتوكانت.فقطالمبالغتلكمنجزءاسددواأو

المنتظمةالدفعا!،عندولارمليون555بمبلغمدينةالمتحدة

حفظعملياتتكاليفعندولارملايين11و.،المطلوبة

عندولارمليون061روسيامديونيةوبلغت.السلام

.العملياتتلكتكاليف

الأمفيأعضاءالدولمعظم.العفمويةمسائل

معروضاالشيوعيةالصينعضويةموضوعوكان.المتحدة

عام،حتىأم059عاممنذالعامةالجمعيةدوراتكلفى

الوطنيةالصرطبا!شبعادالجمعيةصوتتعندماأم719

الشيوعية.للصينالهيئةعضويةومنح

لأممبابالمتحدةالأملهيئةالانضمامالدولتنشد

وممطبم!ئانةالتمتعالدوللبعضتتيحفالعضوية.مختلفة

صغيربعضهاإنإذبدونها،لهاتتوفرلاقدالدوليةالمجموعة

بعثةضلإلومن.بهخاصةسفاراتمعهيملكلالدرجة

دولمعظممعالاتصاليمكنهاالمتحدةالأمفيواحدة

مشاكلهاطرحالصغيرةللدولتتئالعضويةكما.العالم

المتحدةالامبرامجمنوالاستفادةالعامالرأيأمام

الفنية.ومساعدتها،الاقتصادية

فيالصنحيرةالدولمنكبيرعددوجودأدىكما

يتساوىالعامةالجمعيةففي.المشاكلبعضإلىالمنظمة

اقترحتلذلك،دولةأكبرصوتمعدولةأصغرصوت

كاماا!.صوتالصغيرةللدوليكونألآالدولبعض

هيواحدةدولةسوىالمتحدةالأممنتنسحبلم

سنتين.منأقلبعدعضويتهااستأنفتأنهاإلاإندونيسيا،

الأمهيئةبدونالاستمرارفيراغبةغيرالدولمعظموتبدو

بعضمعالجةفيالدوليالمجهودقيمةتفهمتكما،المتحدة

تفهمشيء،كلوفوق.والاجتماعيةالاقتصاديةالمشاكل

وإعادةحفظفيالمتحدةالأممجهوداتأنالأعضاء

ثالثة.عالميةحربمنعفىتساعدأنيمكنالسلام

للأمالتالغالأمنمجل!عقد.الدوليةالقضايامتابعة

لزعماءقمةأجتماعأولام299يناير31فيالمتحدة

دورالقمةاجتماعوتناول.عشرةالخمسةالأعضاءدوله

أبدىكما،الباردةالحرببعدمافترةفيالمتحدةالأم

وقتديعقدقدالاجتماعأنمنملاحظتهالمجلس

"عقدتقدالباردةالحربنهايةوكانتبمارزةمتغيرات

إنصافاوأكثرأمناأكثرعالمهناكلمميكونأنهعلىالامال

القمة.مؤتمرأقوالفىجاءماحعسب"وإنسانية

غاليبوسمنالمؤتمرطلبذاكالقمةاجتماعوفي

يعدأنينايرأفيالمتحدةللأمعاماسكرتيراأصبحالذي

لتعزيزالمستقبلفىالمتحدةالأملنشاطاتتمهيديةمقترحات

يونيووفي.الختلفةالعالمأنحاءفىالاجتماعيةوالتنميةالسلام

،السلاملتحقيقعملورقةالعامالسكرتيرغالىبوسقدم

منوغيرهاالواقيةالدبلوماسيةإلىالحاجةفيهاأكدقدوكان

.النزاعاتتصعيدلإيقافصممتالتىالإجراءات

منعددتقديمالأعضاءالدولمنغاليبطرسطلب

للإشرأفبسرعةنشرهايمكنعسكريةقوةلإنشاءالجنود

النزاعاتفيللتدخلأوالنار،إطلاقوقفاتفاقياتعلى

الأمهيئةدستورويسمح.حرببانفجارتهددالتي

وبموجب.العسكريةالقوةهذهمثللمجانشاءالمتحدة

ينشرأنالعامالسكرتيرلمامكان،غالىبطرسمقترحات

برنامجوضعقدوكان.الأمنمجلعي!بموأفقةفقطالقوة

أوأئلفيبالتفصيلالخطةهذهبمناقشةالمجلسيقوملكي

الأمقدرةحولبالتفاؤلالشعورمنوبالرغم.أم399عام

إلاالجديدبمالعالميالنظامإقامةعلىالمساعدةعلىالمتحدة

لحلأم299سنةفىدائماتدعىكانتالمنظمةأن

الاقتصادية.ومواردها،العمليةطاقتهاتفوقمشكلات

ما199فبراير21فيالأمنمجلسقرريوض!وسلافيا.

الجمهورياتفىالمتحدةللأمالتابعةالحمايةقوةينشئأن

أولذلكوكان.السابقةيوغوسلافياعنانفصلتالتي

أوروبا.قارةفىالسلاملحفظالمتحدةللأمتابعةلقوةنشر

يراقبواأنالسلاملحفظجندي000.41نحوعلىوكان

الأقلياتاحتلتهاالتيالمناطقيحمواوأنالنار،إطلاقوقف

السابقةيوغوسلافياجمهورياتإحدىكرواتيافىالصربية

إعلانوكان.أم199يونيوفياستقلالهاأعلنتوقد
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التيالكبيرةالصربيةالجماعاتأغضبقدهذاالامشقلال

مواليةالأقلياتهذهظلتوقدكرواتيا،فيتعيش

يوعوسلافيا.لجمهورية

المتحدةالأممععليهاالتفاوضتمهدنةعقدمنوبالرغم

والهرسكالبومشةفيوانتشراستمرالقتالأنإلاينايربمفى

جمهوريةوهي"،البوسنةعليهمايطلقالأحياناأغلب"في

مارلرفييوغوسلافياعنالاستقلالأعلنتقدكانتأخرى

وفرضت،الحربيالعتادقويةصربيةقواتوتقدمت.أم!29

القواتراستوأست.أ!بوسمةاعاصمةسراييفوعلىالحصار

أععاءاإمداداتبدلكومنعتسراسفومطارعلىالصرلية

!محواالمتحدةالأمتحملهاكانتالتيالإنسانيةوالإغاثة

منيتضررونكالواالذينالعاصمةسع!صانإلىالوصول

للأمالعامالسكرتيرغانيبطرسأعلنمايو15وفي.المجماعة

وعنيف،وخطر،مأساويالبوسنةفيالموقفبأنالمتحدة

منالمؤلفةالقوةمعظموأمر.إليه!سيصلبماالتكهنويصعب

المقروهيسراييفوفىالسلامحفظجنودمنجندي003

مؤقتا.بالانسحابالدوليةالحمايةلقوةالرئيسي

علىالأصنيامجلسصوتأم299مايو03وفي

أ،سود1شالجماصربياعلىعالمىتجاريحصارفرض

يوعوسلافيامناهتبقيتانالجمهوريتاروهما)مونتنيجرو(

92وفي.الجديدةيوغوسلافياجمهوريةشكلتاواللتان

قوةمنصغيرةلقوةالمطارالصربالجنودبعضسلميونيو

نأالأمنمجلسقرراليومنفسوفي.الدوليةالسلامحفظ

وفتحهالمطارعلىللمحافظةجنديا085يرسل

جوا.المحمولةالإنسانيةللمساعدات

امستعمالعلىالأمنمجلسوافقأغسطس!13وفي

والأدويةالضروريةوالإمداداتالغذاءوصوللضمانالقوة

الصربممارساتأدانفقدذلكعلىوعلاوة.للبوسنة

تطردالصربيةالقواتكانتإذ،العرقيالتطهيرإلىالساعية

تحتكانتالتيالمناطقمنالكرواتوالفلاحينالمسلمين

الأمهيئةأعضاءالأمنامجلسودعا.الصربسيطرة

التيالوحشيةالأعمالعنلجفالمعلوماتالمتحدة

الصربية.القواتارتكبتها

الصرببهايقومكانالتيالمستمرةالهجماتأدت

دفعإلىبالأطعمةالمحملةالمتحدةالأمقوافلعلىذلكبعد

طلبغاليبطرسلتكليصممبتمبر41فيالأمنمجلس

حدثثم.القوافللحمايةإضافيجندي6لأ...حوالي

عضويةمنيوغوسلافياطردعلىالعامةالجمعيةصوتتأن

الأمنمجلمرطلبفقدذلكإلىوبالإضافة.المتحدةالأم

الفوريالتفتيشبحقالدوليةللمنظماتصربياتسمحبأن

التقاريرفيللتحقيقالاحتجازومسمكراتسجونهاعلى

.الصربارتكبهاالتىالوحشيةبالجرائمالخاصة

الخبراءمنلجنةبتعيينالأمنمجلصأمرأكتوبر6وفى

التيالإنسانحقوقمخالفاتتقاريركلفيللنظر

وتحليلها.اليوغوسلافيالنزاعفيالأطرافكلارتكبتها

محاكمةهيالتاليةالخطوةبأنالأمنمجلسأعضاءوذكر

هذامنشيئاولكنالحرببجرائ!ااتهمواالذينأولئككل

ال!ن.حتىيحدثلم

مابأنديسمبر01فيالمتحدةالأممسؤولوأفادوقد

02وأنجرحوا،قدالسلامحفظجنودمن631مجموعه

عامفىوالبوسنةكرواتيافيأصراغاأثناءقتلواقدآخرين

الختلفةالأقطارومخالفاتمستمر،أ!أغتااودينما.أم299

علىتسيرالمتحدةالأمفرصتهااكتيالاقتصاديةللعقوبات

فرضعلىنوفمبر61فيالأمنمجلسوافق،وساققدم

كانديسمبر01ومسذيوغوسلافيا،علىبحريحصار

التالعينالسلامحفظجنودمنجنديا23023نحوهناك

والبوسنة.كرواتيافيوضعواقدالمتحدةللأم

الأمنمجلسعقد،أم099ديسمبرفيكمبوديا.

باريس.فيكمبودياعنعالميامؤتمراالمتحدةللأمالتابم

بينالسلاممباحثاتالمتحدةالأمرعتام199وشى

أكتوبرفيللسلاماتفاقيةبتوقيعانتهتاطتنارعةالأطرافا

المتحدةالأمتولتأم299عامفى.أحامانفسمن

كمبوديا.فيالشاملالسلاملحفظلعثةإرسالمسؤولية

،المتحدةالأمتولتهاالتياسملامبعثاتكبرىثانيةوهذه

التكلفة،كثرةحيثمنأيضاالثانيالترتيبفيوتجيء

51فترةفيأمريكيدولاربليونيالبعثةهذهوكلفت

مثريقعسكريرجلأء،006البعثةقواموكانشهرا.

بصفةهؤلاءتولىشخص،005تعدادهمالمدني!تمن

الأمموظفووتولى.الحيويةالح!ضميةالأعمالإدارةمؤقتة

منيقربماتوطينوإعادةترحيلكذلكالمتحدة

.كمبوديلاجئ000،037

الحكومةإدارةالاتفاقيةبموجبالمتحدةالأمتولت

الديمقراطية.إلىالبلادتقودمؤقتةلفترةال!صمبودية

والمجلسالمتحدةالأمممثليمنالجديدةالحكومةوتشكلت

السابقةالحكومةمنأعضاءضمالذيالأعلىالوطني

إجراءتم،أم399وفي.معارضةمجموعاتثلاثوممثلي

للبرلمانعضوا021وانتخب،العامةالانتخابات

الانتخاباتفيالفائزةالأحزابش!ظت.الكمبودي

فىوظلتالمتحدةالأمحكومةخلفتانتقاليةحكومة

حكومةوشكلتالدستورإعداداستكملحتىالسلطة

بوصفهلقبهواستعادالمؤقتةالحكومةسيهانوكرأس.دائمة

لكمبوديا.ملكا

ايلأمنمجلصغاليبطرسانتقديوليو23في.الصومال

منالالافمئاتيتضورحيثالصوماليةالأزمةلتجاهله
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نأمنوبالرغم.الموتعلىأشرفوأحتىجوعاالناس

نأإلاالصوهـ،لإلىأرسلتقدالغذائيةالموادشحنات

الطرقنيقطعمكانواهناكالطرقوقطاعالمتحاربةالأطراف

منجنديا655وصلسبتمبروفي.المساعداتهذهعلى

شمحناتلحمايةالصومالإلىالمتحدةللأمتابعينباكستان

دوليةعس!سيةبعملياتالمجلسأمرديسمبر3وفي.الأطعمة

إلىالوصولفيالجنودوبدأ.المتحدةالولاياتتقودها

فى9وذأكمعا،والميناءالعاصمةهيالتيمقديشيو،

وضمانوالمطارالميناءتأمينذلكمنالغرضوكانديسمبر.

القواتكلخضعت،ام399وفي.الأطعمةوصول

هاجمت.المتحدةالأمقوأتلقيادةالصومالفىالعاملة

بعضقتلتالتىالصوماليةالعناصرالمتحدةالآمقوات

الأمناستتبابعلىالعملفيفشلتولكنهاجنودها،

.ام599فىفانسحبتبالبلادوالنظام

أبريل6منة.المتحدةالأممفتشويعمل.العراق

تنفيذاءالعراقيالشاملالدمارأسلحةنزعفي،ام199

منعالعراقيونالمسؤولونحاول.الأمنمجلعي!لقرأرأت

مناطقبحسبهاالأماكنبعضإلىالتفتيشفرقدخول

منمحددةجنسياتمنعأوأم(،-1899)799سيادية

دخولقب!طالعراقانإلا،العراقدخولمنالمفتشين

المنماوضاتنجاحبعدعملهملاستكمالأراضيهالمفتشين

في،يغدادعنانكوفيمعالعراقيونالمسؤولونأجراهاالتي

.م8991فبراير

بينموزمبيقفيالأهليةالحربانتهت.موزمبيق

وذلك،لتة41استمرتأنبعدالرينامووحركةالحكومة

علىالأمنمجلسوافقالجانبينبيناتفاقإلىالتوصلبعد

7و005منتتكونموزمبيقفيالسلاملحفظبعثةإرسال

الأموأشرفت،ام299عامالمسؤولينمنوغيرهمجندي

فىموزاصبيقفيتعدديةانتخاباتأولعلىالمتحدة

.ام499

واجهتالتىالتحدياتأكبربينمنكانت.اللاجئون

منعددخدمةإلىالحاجةام299عامالمتحدةالأم

أوجاتاساداكوقالفقد.قبلمنمثيللهيعرفلماللاجئين

أكتوبرشالمتحدةالأمفىاللاجئينمعتمديكبيرالياباني

بمحضأوطانهمإلىعادواقدلاجئمليون125هناكإن

يبلغضخماعددأهناكولكن.ام299سنةفياختيارهم

هؤلاءومن.العالمفيحالهمعلىزالوامالاجئمليون18

ديارهمءقطردوافلسطينىلاجئملايينثلاثةمنأكثر

فيجئينلازالواماالإسرائيليةالعربيةالحروبإثروأوطانهم

تزالولا.العالممنأخرىومناطقوسورياولبنانالأردن

الأمنومصلسالعامةالجمعيةقراراتكلترفضإسرائيل

ديارهم.إلىالفلسطنييناللاجئينبعودةالقاضية

للبيئةلهادوليمؤتمرأولالمتحدةالأمنظمت.البيئة

مأ399يونيو3منابتداءبالبرازيلجانيروديريوفي

منمندوبونالأرصقمةمؤتمرحضروقد.منه41إلى

تطوراتولتعزيزالأرضلوقايةخططاووضعواقطرا،781

البيئى.التلوتانظر:.البيئةسلامة

الجمعيةإلىانضمتمارس2فيالعمو!ه.الجمعية

أرمينياوهىسابقةسوفييتيةجمهوريات8العمومية

ومولدوفاوكيرجستانوكازاخستانوأذربيجان

ذلكإلىوإضافة.وأوزبكستانوتركمانستانوطاجكستان

قطروهىمارينو،سانأيضاالمتحدةالأمإلىانضمتفقد

الجمعيةأدخلتمايو22وفيجدا.صغيرأوروبي

أيضا.وسلوفينياوالبوسنةكرواتياالمتحدةالأمفيالعمومية

يوغوسلافيا.جمهوريةعنانفصلتجمهورياتوهذه

،المتحدةالأمإلىالانضمامجورجياقبلتيوليو31وفي

المسابقةالسوفييتيةعشرةالخمسالجمهورياتاخروهى

.المتحدةالأمإلىتنضمالتي

فيوالأربعيناسحابعةجلستهاالعموميةالجمعيةوبدأت

والبرازيلباكستانانتخبتأكتوبر27وفيسبتمبر.12

فيدائمينغيركأعضاءونيوزيلنداوأسبانياوجيبوتى

هذهوحلت.أم-499ا399الفترةعنالأمنمجلعر

وبلجيكا.والنمساوزمبابويوإكوادورالهندمحلالدول

كرواتيا؟كمبوديا،بموالهرسكالبوسنة:أيضاانظر

.لصومالا

فإنالباردةالحرببانتهاء.المتحدةللأمجديدعهد

العالميةالمنظمةيساعدقدالمتحدةالأ!فىعاماإجماعا

الدولية.الشؤونفيونفوذانشاطاأكثردورالتؤدي

قبلمنالمتحدةالأمكانتأنمطلقايحدث"لم

يحدثولم.الانعليههيمماأعضائهاقلوبإلىأقرب

ليس،الإلحاحمنبشيءخدماتهاطلبتأنقبلمنمطلقا

وصنع،السلمعلىالحفاظفىالتقليديدورهابسببفقط

قالهكذا".جديدةبأدوارللقيامأيضاولكن،السلام

أصبحأنبعد2991مايوفىكاليبطرسبطرس

.المتحدةللأمالعاماسمكرتير

بخطالعشرينالقرنمنالتسعينياتجاءتلقد

فترةمعظمففي.المتحدةللأممنتظرةغيربطريقةمقلوب

بسببمعطلةالدوليةالمنظمةهذهكانتوجودها،

نتيجةالزعامةعلىالشرسةوالمنافسة،النظرياتاختلاف

الشيوعيينوحلفائهالسابقالسوفييتيالاتحادبينللنزاع

وفي.الرأسماليةالدولوحلفائهاالمتحدةالولاياتوبين

هناككانالعشرينالقرنمنالثمانينياتمنتصفحوالى

كهيئةالمتحدةالأمعننفسهاأبعدتالتيالدولمنكثير

الأصواتبعضوكانالنمبرالأثر.عديمةبيروقراطية
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الأمامكتببنقليناديالمتحدةالولاياتفيالمحافظة

كانمايموتحاولا.نيويوركمدينةمنالرئيسيالمتحدة

الامتناعفيالمتحدةالولاياتأخذتسياسيتوترأنهيرى

انهارتعندماوأس!ش.العاهيةللمنظمةمستحقاتهادفيعن

أواخرفىأوروباشرقيوالسوفييتيالاتحادفىالشيوعية

كما،الباردةالحربذابتالتسعينياتوأوائلالثمانينيات

الأمأروقةداخللالأصالغوالإشاراتالإيماءاتأن

.بالسلامالأكفوتلاقيالتحيةمحلهاحلتقدالمتحدة

فيدوراتلعبالمتحدةالأمبدأتفقدلذلكونتيجة

علىالحفاظفيالتقليديدورهاوأصبح،العالميةالشؤون

فياتفاقياتليشمليتولمحالإنسانيةوالمساعداتالس!م

الأماحتفلت،أم599عاممنأكتوبروفي.الدوليةالبيئة

تأسيسها.علىعاما05بمرورالمتحدة

المضطربالماضى

اهتحددالأماتمتارعلىبصماتهماوالفشلالنجاحوضع

62شيشرانسيسوساتفيدواسة05ممثلواحتمعأنمنذ

أس!وضعتا!المتحدةالأموثيقةلتوقيع4591يونيو

الأصلفيهيأصثيقةاصاغتالتيالدولوكانت.الهيئة

خلالواليابانوإيطالياألمانياضدحاربواحلفاءمجموعة

يؤمسونكانواإذأم(،49-15)!39الثانيةالعالميةالحرب

مئحربعلىتساعدأنتستطيعدوليةسلاموكالةلأن

قدكانتالتيالهيئةأهدافالوثيقةوأوضحت.أخرىعالمية

عليهوتحافظ،المسلامتمنحأنهاعلىعريضبشكلحددت

إلىالوصولعلىوالعمل،الإنسانحقوقضمانمؤكدة

أجمع.أ!مأعاانطاقعلىللعيشأحسنمستويات

أصهكانتالذيا،من1مجلسأيضاالوثيقةوشكلت

الأمنمجلسويتكون.أحمملامالضمانالرئيسيةالمسؤولية

الدائمونالخمسةالأعضاءذلكفيبماعضوادولة51من

السابق،السوفييتيوالاتحاد،المتحدةالولاياتهمالذين

الدولهذهمنولكل.المتحدةوالمملكة،والصينوفرنسا،

ماوهوللمجلسيقدماقتراحأينقضفيالحقالخمس

بالفيتو.يسمى

مؤتمرحضرتالتيالأعضاءالدولمنكثيروكان

كانقالتيوقوتهالفيتوحقعارضتقدفرانسيس!ضسان

وقد.الخمسةالدائم!تالأمنمجلسلأعضاءخصصتقد

المتحدةالمم!صةمندوبىإصراربسببعليهاصودق

كانواالدينأصسابقاالسوفييتيوالاتحاد،المتحدةوالولايات

فياستمرواإذافقطالسلامضمانبامكانهمأنيعتقدون

بمجردولكن.الثانيةالعالميةالحربخلالكانواكماالعمل

سائدةكانتالتيالطبةالعلاقاتفإنالميثاقتوقيعتمأن

خلالالمتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتيالاتحادبين

.بردةلحربالمجالوتركت،تداعتالثانيةالعالميةالحرب

فيالسابقالسوفييتيالاتحادأخذأم469لعشةومنذ

لتأسيسالمتحدةللولاياتاقتراحارافضاأضقضاحقممارسة

النووية.الطاقةإنتاجفىللتحكمدوليةأ!ةوكا

أطولاياتكانفقدالأشياءهذهبعضمنوبالرغما

مأ9ء.عامففى.المتحدةالأمبمفيكبيرنفوذالمتحدة

اقتراحابسرعةالمتحدةالأمأعضاءمنكثيرعضدمتلا،

لطردالجنوبيةكورياالىعسكريةقواتلإرسالأمريكيا

الاتحاديستطعولم.الشيوعيةالشماليةكوريالهقامتغزو

لأنهالمسألةهذهفيالنقضحقامشخدامالسابة!اسموفييتي

الأمنمجلسفيمقعدهتركقدالوقتذلكفيكان

.أخرىمسائلعلىاحتجاجا

الذيالسوفييتيالأمريكيالتعاوندعضهناكأنومع

كانتاالدولتينأنإلاالمتحدةالأمحياةشطريقهيجدحان

نكيتاالسوفييتياشئيسأثاروقد.رئيسيةبصفةحصصب

حضرعندماأم!06عامفىالحصومةهذه!خروتشو

يقاطوأخذالمتحدةالأمفيأ!موميةاأصلجمعيةجلسة

وضرببالصياحوذلكالآخرينالمندوبينمنالمتحدثين

بسببباحباطيشعرحروتشوفوكان.بحدائهالطاولة

داجآنذاكالعامالسكرتيرخدمةإنهاءالمتحدةالأمرفض

الولاياتيدفيطيعةأداةبأنهيصفهكانالذيهامرشولد

الغربيين.وحلفائهاالمتحدة

شكلتالعشرينالقرنمنوالسبعينياتالستينياتوفي

ائتلافاتاللاتينيةوأمريكاوإفريقياآسيافيالناميةالدول

حيثمنابتحدةالأمشيمحددةسياساتأضعزيز

منمزيدإلىهذارأدى.أ!موميةاالجمعيةفيالأصوات

كانتأم719عاموفيأ!ضميير.11الدوأض!تلينال!بتعاد

الصينإدخالوراءالرئيسيةالقوةهيالثالثالعالمدول

ذلكوانتهى.الأمنومجلسالمتحدةالأمإلىالشيوعية

مأ749مشةوفي)تايوان(.أ!طنيةاالصينبإخراجالإجراء

فيكلمةالفلسطنيةالتحريرمنظمةرئيسعرفاتياسرألقى

يمئأنطالبامرةلأولالمتحدةللأمالعموميةالجمعية

الولاياتعارضتوقد.الدولةمكانةالفلسطنيونالعرب

الدولبقيادةولكن،الاقتراحهذا!!رائيلوحليفتهاالمتحدة

العموميةالجمعيةصوتتالثالثالعالمدوأطاوالعرلية

دولتهم،لتشكيلالفلسطينيينلحقللاعتراففقطليس

بحضورالفلسطنيةالتحريرلمنظمةأسلسماحكداسكول!ش

حقلهايكونأندونكعضوالعموميةالجمعيةاجتماعات

قرارهاالمتحدةالأمأصدرت791ءعاموفي.التصويت

بأنيقضيالذيأم759نوفمبر01بتاريخ9337رقم

والتمييزالعنصريةأشكالمنشكلهيالصهيونية

الولاياتقادتأنبعدألغيقدالقرارهذاأنإلا.العنصري
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منواسعةحملةالتسعينياتأوائلفيالأمريكيةالمتحدة

ذلك.تحقيقأجل

عدممنبكثيرتشعرالمتحدةالولاياتكانتولما

العربالمندوبوز،بهاقامالتيالأعمالبسببالسعادة

منظمةمز،انسحبتفإنهاالمتحدةالأمفيوالشيوعيون

ماعلىاحتجا-اام779سنةللهيئةالتابعةالدوليةالعمل

المتحدةالود!يات،عادتثم.العماليةالقضاياتسييسأسمته

مأ849سنةفيولكنها.أم089سنةالدوليةالعمللمنظة

الغرببمعاداةإياهامتهمةاليونسكولمنظمةدعمهاسحبت

هذامن،أسبابعنالمتحدةالمملكةوبحثت.الإدارةوسوء

.أم859لعشةفيالمنظمةهذهنفسمنوانسحبتالنوع

واحدةيداالعمل

وانقسام،الشرقيةأوروبافيالشيوعيالحكمبانتهاء

يظهرعامإجماعبدأنفسهعلىالسابقالسوفييتيالاتحاد

الأمتأسيسفمنذ.المتحدةللأمجديدةشخصيةلوضع

927النقضفىحقهمالدائمونالأعضاءاستعملالمتحدة

يحدثلمأم299ونوفمبرأم099يونيوبينولكن.مرة

الصينجمهوريةأنمنوبالرغمالفيتو.حقاستخدمأن

قراراتبعضرعارضتوقدشيوعيةزالتماالشعبية

علىالتصويتعنفقطامتنعتأنهاإلا،الأمنمجلس

.المعارضالوحيدالصوتتكونأنمنبدلآالأمورتلك

المتحدةالأمفيالجماعىللتصمويتالمهمالمثالوجاء

النظامغزوألامنمجلسأدانعندمام0991أغسط!في

وذلكصفر،مقابلعضوا31وصوتللكويتالعراقي

لفرض،التصويتعنواليمنكوبامنكلبامتناع

هذهو!انتالقطر.ذلكعلىشاملةاقتصاديةعقوبات

علىالمت!خدةالأمفيهاتصادقالتاريخفيمرةثالث

التاريخ،فيالثانيةالمرةفيحدثثم.اقتصاديةعقوبات

لطردا)قوةباسشخدامللتعميد2مقابل21التصويتوكان

علىالتصويتعنالصينوامتنعت،الكويتمنالعراق

23وءتاركالقرار.ضدوكوبااليمنصوتبينماالقرار

وأالعسكريةالقواتفيالمتحدةالأمأعفحاءمنعضوا

صعنةفياندلعتالتيالخليجحربفىالحربيالدعم

سلطةلزعامةمحدداموقفاالمحاولةأوضحتوقد.أم199

العسكرية.الحملةقادتالتيالمتحدةالولايات

الباردةالحرأببعدمافترةالمتحدةالأمدخلتوعندما

إنجاز-كلىأقدرالمنظمةتكونأنفيالعالمزعماءأمل

حدإلى،وسعتقدالمتحدةالأمفإنتأكيدوبكل.أهدافها

راقبتاكفيالمناطقفيخاصةالسلاملحفظبعثاتهامنكبير

كما،الإنسانيةوالمساعداتالانتخاباتإجراءفيها

بالقراراتيتعلقفيماقبلمنمثيللهليسعدداأصدرت

الأمجمعتام299يونيووفي.الإنسانبحقوقالخاصة

بالبرازيلجانيروديريوفىمعاالعالمزعماءالمتحدة

البيئةعنالمتحدةالأممؤتمرفيالبيئةمشكلاتلمعالجة

التلوثانظر:.الأرصقمةبالمممالمؤتمرعرفوقدوالتنمية

البيئي.

السلامعلىالحفاظ

الأمانخرطتام299وأم889سنةبينالفترةفي

التيالعملياتمنالقدرنفحه!أي،عملية13فيالمتحدة

وكانت.الماضيةوالأربعينالاثنتينالسنواتفيبهاقامت

000.05منبأكثرتتعلقسلامحفظعملية12هناك

نهايةحتىالإجراءتحتالعملياتتلكواستمرت.شخص

كرواتيافيإحداهمابعثتانهناكوكانت.أم299سنة

البعثةأمايوغوسلافيا،فيكانتسابقةجمهوريةوهي

العملياتأكبرتمثلوهذهكمبوديا.فيكانتفقدالأخرى

وبلغت.اليومحتىالمتحدةللأمتكلفةوأكثرهاحجما،

عامفيعمليةعشرةللاثنتيالسلامحفظعملياتتكلفة

أمريكى.دولاربلا!ن3بحوالىيقدرماأم299

جبارةجهودابذلتقدالمتحدةالأمأنمنوبالرغم

فقدنجاحا.تصادفلمبعثاتهابعضفإن،السلاملحفظ

التىتلكمثلالسنواتمنلعقودأذيالهاتجربعضهاكانت

فإنالأخيرةالسنواتوفي.وباكستانوقبرصإسرائيلفي

قد،سلميةتسوياتلعقدالمتحدةالأممفاوضاتبعض

سرعانخطةعلىللاتفاقمعاالمتحاربةالأطرافأحضرت

اعتمدتمثلاإلسلفادورففيبعد.فيمامنهايتخلصكمونما

المتحدةللأمخطةعلىام299مشةفيالثوارقوات

التيالمناطقمختلفإلىترسلالسلاملحفظالمتحدةالأمقوات

فىدوليةكتيبةمنواحدالجنديوهذا.الدوللينقتالفيهايخشأ

لبمان.
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حتىأسلحتهانزعرففستول!ضها،السلاحنزعبوجوب

الوطنيالحرسبحلوذلكالسلاملاتفاقيةالحكومةتذعن

الزمنيالجدولتمفيذعنالجانبانوامتنع،الماليةوشرطة

!شة.21دامتأهليةحرباأنهتالتيالسلميةللاتفاقية

التيالشاملةالسلامحطةفإنذأكإلىوبالإضافة

فقد.العقباتبعضكذلكواجهتلكمبوديانظمت

سلا!ونزعالنار،إطلاقوقصعلىرقابةالخطةتلكشملت

انتحاباتوتنظيم،أصلاجئيناوترحيل،مهمتهموإنهاءالجنود،

إلىذهبتالمتحدةالأماإنب!.إنسانيةمساعداتوتقديم

ح!صمةبإدارةذأ!كالتقليديهالتعهداتهذهمنأبعد

شترأدامتاقيالحر!جعلتهااكتىالأساسيةوالبنيةكمبوديا

لهذهالأولىاشواعشرالاتناكلفتوقدخرابا.سنة02من

عاممنتصفشيول!ص.أمريكيدولاربليونىالمحاوأصة

المتحاربةالاطرافأحدوه!االحمر،الخميررفض،أم299

هددتوقد.سلاحهمينزعواأنكمبوديا،فيالأربعة

تنذركانتولربما،المنطهقةفيالمتحدةالأمجهودالمشكلة

.مدىوأبعدت!سلفةأكثربعثةإلىبالحاجة

والهرسكالبومشةجمهوريةفياندلعالذيالنزاعوأما

صانتأصسالقة،ايوعوسلافياحمهورياتمنجمهوريةوهي

دلكبعدوقعتثمام،6191عامفىالاستقلالأعلنتقد

غيرأ!رباوجموديوغوسلاشياقواتمنهحوموطأةتحت

الحفاصأعلىالمتحدةالأمقدرةأوضئأنفقد،النظاميين

كماتماما،الأثرعديمةقوةوكات.محدودةالسلامعلى

أماالقطر.منالتراحإنسريغطبولتطرقأنعليهاكان

بحياتهما،حاطرواقدفإنهمكمراقبينهناكبقواالذينأولئك

لفرضبالتاليصوتالأمنمحلمم!فإنلذلكونتيجة

استمر.العنفول!شيوكوسلافيا،علىعقوبات

العقوبات.الإنسانيةوالجهودالاقتصاديةالعقوبات

لاتصلحربماإنهاإذالسلامحفظببعثاتشبيهةالاقتصادية

ح!صماتلتعاقبعقوباتتفرضالمتحدةفالأمدائما.

تمنعوقد.والأمنأعالمياالسلاممعاهداتلخالفتها

الحوي،والسفرأ!دبلوماسيةاوالعلاقاتالتجارةالعقوبات

العسكرية،والمساعدات،والعلميةالثقافيةوالاتصالات

الأمأنغير.الأوليمبيةالألعابفيالمشاركةوحتى

إنهابلتماما،الاقتصاديةالعقوباتفرضلاتستطيعالمتحدة

إلىبالإضافةأعضائهاحكوماتتعاونعلىتعتمد

الأعمالبعضتمارسقدالتيوالمؤسساتالمواطنين

وحتى.اقتصاديةعقوباتعليهفرضتقطرءالتجارية

التيالأمةفإنأحقوباتمإالعالممؤسساتتتعاونعندما

فمثلا،.الإخضاعصعبةتكودأنيمكنالعقاببهاانزل

هي)التيروديسياعلىعقولاتالمتحدةالأمضضت

سيطرةتنهيلكيأم669عامفيودلك(،الآنزمبالوي

استطاعتروديسياأنغيرحكومتها،علىالبيضاءالأقليةا

عقدتحيثأم08!سنةحتىالحصارتتحملأن

ديمقراطية.انتحابات

عقوباتالمتحدةالأموقعتأم099عامومنذ

وعلى،ال!صويتلغزوهأ!راقياالنظامعلىاقتصادية

ادعتمواطنينتسليمشفضهاليبياوعلىيوغوسلافيا،

الأمريكيةالطائرةتفجيرحادثةوراءأنهمالمتحدةالولايات

مأ299سنةأواخرومنذ.ا،س!صلندية1لوكربيمدينةفوق

تحتمازالتيوغوسلافيا،عدار،الأقصاأامدهك!فإن

الأفق.فيحلهناكي!صنأندونألاقتصادياالحصار

الحكوماتعلىعادةتصبلاتأ!قهـواأنمرك!أشبا

فالحصار.المواطنينعلىماتنزلكثيراالعقولاتهذهأنإلا

إلىويؤديبعيد،حدإلىالمعيشةت!!اليفير!أنبإمكانه

الساةمنذلكوغير،والأدويةالطعامفيونقصبطالة

نارالصعوباتهذهمثليصادفونالذينالسكانويوحه

السياسعيين.زعمائهممنلدلاالمتحدةالأماعلىغضبهم

الانحيازاتعنالبعيدةالإنسانيةالمساعداتوحتى

نجاحها.منالتأكدلايمكنالتقاليدبحكمالمقدرةالسياسية

إمداداتطرقالصربأوصدمثلاأعرسكارالبوسةففى

مجالفيالعاملينهاجمواأنهمشما،الأدويةواالأطعمةا

الإغاثة.

الضيقتحدياتالمتحدةالأمواجهت.المطالباتدفع

الذيالطاعونبمثالةالنقدفيالنقصكانفقد،الاقتصادي

يوليوشهرنهايةوفي.سنواتمنذالمتحدةالأمأصاب

الأملإقفالالكافيةغيرالاعتماداتهددتأم299

علىالمساعدةأجلومن.السنةنهايةبحلولالمتحدة

السنتينخلالارتفعتقدكانتالتيالتكاليفاحتواء

دولاربليون51علىمايزيدإلىأم199بعامالمنتهيتين

موظفيهاونقلت،التعييماتالمتحدةالأمجمدت،أمريكي

يكنلمذلكحتىول!ش،الميدانيالعملإلىرئا!شهامن

الإدارةبسوءالمتحدةالأمالتقاريربعضواتهصتكافيا.

طالالتيالأمعبابمنواعتبرتهاوالفساد،والإهمال

الخصصةالمبالغولكن.الماليةال!زمةسببتوالتيأمدها،

فيأسهمتقدالمتحدةالأمأعضاءيدفعهاكادالتي

مأ299عامسبتمبروبحلول.كذلكالمشكلةإذكاء

51.بمبلغتقدرالأعضاءعلىديونالمتحدةللأمكانت

قدالسلامحفظتكاليفمتأخراتوكانتدولار.بليون

المستحقاتكانتلينمادولار،مليون983بلغت

أعضاءأنمنوبالرغممليونا.119بمقدرتنقصالمنتظمة

عليهم،التيالمستحقاتبدفعقانونيامقيدونالمتحدةالأم

ضغطلذلبابمنحتىالكثيرعمللاتستطيعالهيئةفإن

.متأخراتعليهمالذينالأعضاءأولئكعلىمعنوي
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أكتوبرحتىمدينأكبرالمتحدةالولاياتوكانت

المستحقةديونهاأنزلتفإنهاالوقتذلكوفيأم،299

قليلااقلأيدولارمليون093إلىدولارمليون452من

دولار.مليون204البالغةرو!مياديونمن

دبماهوفيالحكوماتمنكثيررغبةعدموكان

الذيالاقتصاديالضيقإلىجزئيايعزىعليهامستحق

الحربيةبالمصروفا!تبالمقارنةولكن.طويلةفترةالدوللازم

وأ،السنةفيأمريكىدولارترليون-الباردةالحربخلال

تقومالذيالسلامحفظثمنفإن-الدقيقةفيدولارمليون

صفقة.بحقيعتبرالمتحدةالأمبه

المتحدةئمالأأعضاءبينالنزاعاتتتير.جديدعالمينظام

الحربنهايةأنمنوبالرغم.المنظمةلتقدمتحدياتأيضا

أعضاءأنإلا،الأمنلمجلسأعظمإجماعإلىأدتقدالباردة

فيالمتحدةالأماتجاهمنخوفهمأعلنواقدالعموميةالجمعية

العالمزعماءمنوغيرهغالىبطرسوضعفقد.المستقبل

وكيفهذا؟يعنيماذاودكن.جديدعالميلنظامتصورهم

.الشكوكبهتحيطأمراهذامازال؟تحقيقهيمكن

وغيرها"العربيالدولوخاصةالأمبعضصرحتلقد

الرأيب!تاالإيمانعدممنبشىءالناميةالدولمن

النظامهذامصالحهاسيخدمأنتيالجهاتعنمتسائلين

التيبيةسالغمالدولالجماعاتهذهوتنتقد.الجديدالعالمي

حسابعلىالسلامحفظبعثاتعلىاهتمامهاصبت

هذهأنك!ا.الفقيرةبالدولالخاصةالاقتصاديةالبرامج

فإنالباردةالحرببذهابأنهمنمخاوفهاأبدتالدول

المتحدةالأمبمعلىأخرىمرةممتسيطرالمتحدةالولايات

ويلاحظتجاهلها.سيجريالناميةالبلاداحتياجاتوأن

تسيطرالمتحدةالولاياتأنيرىالعالمكانإذأأنهالخبراء

إلىسجقودأنهكماالعداوةسيثيرهذافإنالمتحدةالأمعلى

.موصدةأبواب

فقد،أخرىمرةالمتحدةالأمتوسئسلطاتأجلومن

المتحدةالأموثيقةفىالنظرإعادةالمتحدةالأمأعضاءاقترح

مجلسءأعفطزيادةأوفيهاتغييرإحداثطريقعنوذلك

لذلكالدولبعضأممماءاقترحتوقد.الدأئصنالأمن

ومصرونيجيريا،والهند،،والبرازيل،واليابان،ألمانياوهى

بأنوليمتقد.الأمنلمجلسالدائمةللعضويةمرشحةكدول

أكثراختيارهماسيكوناللتانالدولتانهماوألمانيااليابان

الأمرتقمفإذااقتصادهما.قوةبسببغيرهمامناحتمالا

المحتملمنفإنهالعفحويةتزيدأنمنبدلأتستبدلأنالمتحدة

مقاعدهما.المتحدةوالمملكةفرنساتخسرأن

بعضوترىأيضا.التعديلاتلبعضتوقعوهناك

ميلادب!!ألاحتفالعندالتعديلاتتلكتتمأنالدول

أقصى.كحدالخمسينالمتحدةالأم

لتكونالمتحدةالأمألمحدثالمعدلالميثاقيساعدوقد

تؤديأنيمكنوبينما.العالميةالأحداثفيقوةأكفر

فىالتدخلعلىالمتحدةالأمقدرةمنالحدإلىالتعديلات

المشظصعضلاتمنتقويأنيمكنفإنهاأعضائهاشؤون

ترتكبالتيالدولوتجبرتراها،التيالحلوللتنفيذ

الإذعانعلىنظرهافىالإنسانحقوقضدمخالفات

.المتحدةاللأملقرارات

عن2991سنةفىيبحثالأمنمجلسكانولما

دعافقد،المتحدةللأمحديثةدافعةوقوةجديدةأفكار

منعامسكرتيروأولالدوليالقانونفيالخبيرغالىبطرس

السياساتعنمشروعلإعداد،العربيوالعالمإفريقيا

.المتحدةللأمالحيويةتعيدأنيمكنالتيوالنشاطات

المنظمةليصلحالتحديهذاغالىبطرسأخذماولصرعان

تلكعنبحثايدرسهاالخططعلىبوجههفانكب.العالمية

منسقةنشطةعالميةهيئةإلىالوصولإلىبهتؤديالتي

بينأكبرتعاونإلىالحاجةبوضوحأبانكما،الجوانب

النامي.والعالمالصناعيةالدول

ستةلفترةمنصبهفىعملأنبعد.للسلامزمنيةخطة

وهو،للسلامأعمالجدولكاليبطرسأعدشهور،

جزءويدعو،السلاموصنعالواقيةالدبلوماسيةتؤكدخطة

المادةإلىوبالرجوع.ثابتجيشإنشاءإلىالخصةأهذهمن

تسمحالتيالمادةوهى،المتحدةالأمميثاقمن43

والصلام،الأمنلحفظقواتيطلببأنالعامللسكرتير

0001بنحوتسهمبأندولةكلمنغاليبطرسطلب

ساعة.42ظرففييحشدواأنيمكنهمجندي

مجلسبموافقةالعامالسكرتيرالقوةهذهمثلوستمكن

لإطلاقوقفلتنفيذعجلعلىجنودإرسالمنالأمن

بأناحتمالأهناكبأنيعتقدقوأيفىالتدخلأوالنار

للعملالجاهزةالعسكريةالقوةولأن.الوضعفيهينفجر

فقد،المساهمةالبلاددفاعميزانياتخلالمنستمول

تحللمموفالترتيباتهذهأنفييؤملغاليبطرسكان

92وفي.المتحدةالأمماليةفيالمزمنالنقصبعضأيضا

سريعةسلامقوةإنشاءعلىالأمنمجلسوافقأكتوبر

موقفهميوضحوأأنالجمعيةأعضاءمنوطلبالانتشار

.القوةهذهلمثلبالجنودالإسهامحيثمن

خدمةإقامةبرنامجهفيغاليبطرسمذكرةوطلبت

علىالمتحدةالأمليساعدالعالمعبرا!شخباراتوجهاز

النزاعاتتلكانفجارقبلوتسويتهاالنزاعأماكنتحديد

الأميساعدقدالمبكرالإنذارهذأومثلحروبا.لتصبح

انتشارمثلالمشكلاتمنعددمواجهةعلىالمتحدة

فىتنفذبطريقةإنسانيةمساعدأتبتنظيموذلكالأمراض

المنالم!ب.الوقت
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،الدولكلتعترفأنهذهالسلامخطةواقترحت

فيتعملالتيالدوليةالعدلمحكمةبمشروعيةأيضا

أ!مادرةاالأحكامكلكانتالماضيوفيبهولندا.لاهاي

الأمفروعإحدىوهي،الدوليةالعدلمحكمةمن

.الدولمنكثيرقبلمنبالتجاهلتقابل،المتحدة

فيوالأربعينالسابعةجلستهاالعموميةالجمعيةوبدأت

.للسلامغالىبطرسخطةبمناقشةأم،299سبتمبر

نأإلا،ثانيةلفترةنفسهترشيحإعادةغاليبطرسوحاول

عدمعنأعربتأحربيةاالدولولعضالمتحدةالولايات

أ!ذهالداخليةأصشؤونافىتدحلهبسببوذلكعنهرضاها

عنانكوفىانتحابتموه!صذا.قالتحسبماالدول

.أم699فيجديداعاماسكرتيرا

كلبعيدةالمتحدةالأمفيهكانتالذيالوقتوفي

نأرأتفإنهاجديدعالمىنظامتأسعيسعنالبعد

القديمة.المنافساتك!منللتخلصسانحةالفرصة

معبهاتتعاملطرقاالمتحدةالأموجدتوقدوالان

عادلةبطريقةوالمنصبالسلطةأجلمنالصراع

علامةتكونقدإليهاأوكلتالتيالمطالباتفإن

تقديراتظهرأنهاتبدوالمطالبهذهفمثل.مشجعة

وأحضهاحرل!صتوا!دتمنظمةفيوأملامجددا

.للسلامترعرعت

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

همري،!لسباكليجايالاكشميم،بانديت

كريستيالىحان،سمطسبطرس،عاليبوس

كورت،فالدهايمحوسحودرالىبش،

تريجفي،ليحاليركويار،ديليريز

اخد،مرلتمولدهايو،تثا

متخصصةوكالات

الدوليةالات!كحالاتاتحاد

العالمىالريداتحاد

الدوليالسك

الدوليةالتمميةرابطة

الدوليالحقدصمدوق

الدوليةالتمويلمؤسسة

وارراعةالأعديةممطمة

أخرىمقالات

حامعة،المتحدةالأم

الناميةالبلداد

لباردةاالحر!

يةلكورالحر!ا

أ-العالميالإعلالى،الإدسانحقوق

مؤتمرفراسميسكو،ساد

المدلىاططيرادالدوليةاسظمةا

الححريةللملاحةالدوليةاطمظمة

العالميةالصحة!مظمة

الجويةللأرصادالعالميةالمحظمة

العكريةللملكيةالعالميةالممظمه

الدوليةالعملمطمة

اليوسح!ض

صلةذات

الأرصيااكاالعا

الثالتالعال!

اللأمغصبة

الدوليةالعدل!حكمة

الدوليةالدريةاطاقةاوكالة

اليونيسيرو

الموضوععرعا

الميثاق-ا

الستةالرئيسيةالمتحدةالأمفروع-جوالمبادئالأهدا!-أ

الميتاقتعديل-دالعضويةمتطلباتب-

العامةالجمعية-2

اللحالىحالسلطات

أضصويتواالاحتماعات-ب

الأمنمجلس-3

اضصويتاحالسلطات-أ

اطحا!:االاحمماعاتا!

العامةالأمانة-4

الآحرودالموظفون!-العامالأمهيئ-أ

الأخرىالرئشةالفروع-5

والاحتماعيالاقتصاديالمجلس-أ

ارروليةاالعدلمحكمة!

الوصايةمحلسخ

المتخصصةالوكالات-6

الأعفماءن!ثاعل-7

المصالذاتالمجموعات-جالوفود

المشتركة

والإعلامالنشرحدمات-دأطعهاحاحرأ،إرا-!

التقدمأجلمنالعمل-8

السلميةالاستعمالاتهـاعيزاالالتصاديا!ودا-أ

السوويةللطاقة

البيئةحمايةواللاحئينإعاتة-!

الجوعمكافحة-رالطفولةرعاية-ج

الإنسادحقوق

الجحدةالأمإن!ثاء-9

فراسميسكوسالىمؤتمر-حالأطلسيميتاق

المتحدةالأممقرإستساءدأوكسدممارتون!-مؤتمر

الرئيسى

السلامأجلمنالعملأ-.

العربيةالصحراءلراع-لالإلدونيسىالزاعأ

نيكاراحوافىالنراع-ماصاكستانيةاالهمديةالحر!-!

الخلئحرب-نالإسرائيليةالعربيةالحرو!-ح

يوغوسلافياديالنزاعس-الكوريةالحرب-د

السلاخدرع-عقرصفيال!زاعهـ

السلميةالاستعمالاتفالكودعوديالطارئةالحالة-و

الحارحىللفضاءكوباصواريحأرمةر

السلميةالامشعمالاتص-إلريقياحو!مشكلةح

المحارلقاعالإيراليةالأزمةاط

العراقيةإيرانيةااالحر!-ي

لأدعانستانالسودييتيالاحتلالك

المستمرةالمشاكلا-أ

اللاحئولىهـالسلامحفظصسوسات-أ

البيئة-والماليةالتؤولىب

العموميةالحمعية-زاعصويةامسائلج

المتحدةللأمجديدعهد-حالدوليةالقضايامابعة-د
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المضطربالماضى-أ2

واحدةيداالعملأ-3

السلامعلىالحفاظ4-1

جديدعالمينظامحوالجهودالاقتصاديةالعقوبات-أ

للسلامزمنيةحطة-دالإنسانية

لباتالمطدفع-ب

أسئلة

؟المتحدةللأمالعامةالجمعيةفيالممثلةالأعضاءالدولعددما-أ

؟المتحدةللأمالرئيسيانالهدفانما-2

؟المتحدةللأمالعامالأم!!مسؤولياتما-3

فيافصويتعنالأم!محلصفيالتصويتيختلفكيف-4

؟الأخرىالمتحدةالأمفروع

؟الأموعصبةالمتحدةالأمبينالرئيسيانالفرقادما

؟المتحدةللأمالرسميةاللغاتما-6

المتخصصة؟الوكالاتمعيعملالذيالمتحدةالأمفرعما7

الأمن؟محلسفيالعصويةالدائمةالدولما8

أوكس؟دمبارتونمؤتمرعقدلماذا9

؟المتحدةالأممندولةأيانسحبتأنحدثهل-01

مؤسسة3المتحدالأمجامعة.جامعة،المتحدةالأمم

أسسته،المتقدموالتدريببالبحوثيعنىعلميمعهدأو

ليسأنهافيالتقليديةالجامعةعنوتختلف.المتحدةالأم

درجاتولاتمت!،تدريسوهيئةوطلابجامعيحرملها

تخططوكالةهىالجامعةهذهفإنأخرىوبعبارة.علمية

واكحاوور،.والعلماءالمؤسساتمنلشبكاتمركزي

المعرفةوتبادلىالمشتركةالدراسةوتعززتشجعوالجامعة

تقومأنهاكما.العالميالبعدذاتالمشاكللحلاللازمة

ا!!لوماتوخدماتوالتدريبالبحوثوتنسيقبتنطم

هىرئيسيةأهتماماتثلاثةوللجامعة.العالممستوىعلى

والإنسانية،الاجتماعيةوالتنمية،العالمفيالجوعمشكلة

وإدارتها.الطبيعيةالموأردواستعمال

الأمجامعةميثاقالمتحدةللأمالعامةالجمعيةأصدرت

عامع!لمهاالجامعةوبدأتأم،739عامفىالمتحدة

المؤسساتوكذلكالخاصةبرامجهاتختاروهي.ام759

كما.خلالهممنتعملالذينوالأفرأدمعهاتتعاونالتي

قوامهدا"نم،وقفمنلهااللازمةالأموالمعظمعلىتحصل

.المتحدةالأمفيالأعضاءالدولمنالطوعيةالتبرعات

طوكيو.بمدينةرئيسيمركزوللجامعة

الدولية.انظر:.الأممية

الشرطة.انظر:.العامالأمن

مأم(.575-؟هـ،ق45-)؟وهببتامنة

وحمسبنمسبذات،قريشقبيلةمنكل!!،محمدالرسول

الرسولبنسبنسبهاويلتقيزهرةبنيإلىتنتمي.فيهم

عمهابرعايةالمكرمةبمكةتربت.مرةبنكلابعندعلب

عبدالمطلببنعبداللهوتزوجت،منافعبدبنوهيب

إحدىفيزوجهاعنهاتوفيعدول!.محمدامنهفأنجبت

جنينا.عدشطمحمدوكانبالمدينةفمات،بالتجارةرحلاته

عامكلقبرهتزورفكانتلزوجها،وفيةامنةظلت

وفي،وعبدالمطلب،أيمنأموحاضنتهكل!سطمحمدومعها

مكةبينالأبواءلهيقالبموضعماتتزياراتهاإحدى

.عمرهمناسمادسةبلغقدعس!الرسولوكانوالمدينة

تاريحية(.)نبذةالقديمةمصرانظر:.الرايعأملحوتب

محمدالنبى!ل!،زوجاتانظر:المؤمدين.أمهات

المؤمين(.أمهات)زوحاتهصؤوت!

)المادة،الصباغإنتاجعنعاجزنباتأوحيوانالأمهق

يكونلذلكونتيجة.أجزائهكلأوبعضفي(،الملونة

الذيالتغييريعتبر.عاديغيرخفيفلونالنباتأو،للحيوان

المهقلحدوثسبباالورأثة،وحدات،الجيناتفييحدث

بشرةذاالمهقالكاملالشخصويكونوراثيا.يكونالذي

اللونويعود.قرنفليةوعيونأبيضوشمعراللونلبنيةبيضاء

العينلقزحيةالدقيقةالدمويةالأوعيةأنإلىللعييمانالقرنفلى

العيونفيولكن.للعينالشفافةالأجزاءخلالمنتظهر

بمعدلالمهقويحدث.القرنفلياللونالقزحيةتخفيالعادية

.الجنسياتمعظمفيمولود000.02كلفىواحدةحالة

وجودإلىللونالكاملالاختفاءمنالمهقشدرج

ومعظمالأعضاء.بعضفيالصباغمنتقريباطبيعيةمقادير

الحيواناتهذهلأنجزئيا،أمهقوالدجاجالبيضاءالخيول

مثلنجدأنوقل.وأرجلهاومناقيرهاعيونهافىصباغلها

تكولى.العادياللونإلىفراؤهيفتقرصغيركنعرالأمهقتامارولب

رؤيتها.لسهولةنظراسهلةفريسةالأمهقيةالحيواناتمعظم
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الطبيعيغيرلونهالأن،البريةالمناطقفىالحيواناتهذه

مغرية.فريسةيجعلها

تحتويفقطالزهورأننجدجزئياالمهقاءالنباتاتوفي

لمادةيفتقرالمهقاءالنباتاتبعضولكن.الصباغعلى

كما،اللونبيضاءوراقهاأوت!صن.()الكلوروفيلاليخضور

علىالحصولاستطاعتإذاإلا،للموتعرضةتكون

الغذاء.إنتاجفيمهمةاليخضورمادةلأنبيئتها،منالغذاء

.الحصان:أيضاانظر

الثاقيالمرتبةيحتلضخمطائرالإموطائرطافر.الإمو،

أخعامة.ابعدأطهيراناعلىأعادرةاغيرالضخمةالطوربين

اا،ءإلىأفرادهبعضطولويص!!أمشراليافيالإمويعيش

وهذهكحما.204-0منوتزنمترينإلىوارتفاعها

يقاربماإلىسرعتهاتص!حيث،الجريسريعةالطيور

كم/ساعة.05

منأ!شراليا،جمئلواحيفيالإموطيورتعيش

لاولكنها،الثلجيةالجبالوفي،الساحلإلىالجافةالأرض

العديدوأوراقبالأعشال!تتغذىوهي.الأحراشتسكن

منالعديدتأكلح!ما.وبذورهاوأزهارهاالمباتاتمن

من!4!يصدرأ!دود.واالجنادبذلكفيبما،الحشرات

مدوياصوتاالأنثىتصدركماأجش،صوتاوالأنثىالذكر

تصرفأيإنإد،الالتباهبشدةالإموطائرويتميزللنداء.

انتباهه.تلفتحركةأو،كريب

والأورالىالأعشاباأحواض!فىالإموطيورتعشمش

عدداالأنثىوتضع.عليقةأوشجرةقربوعادةالمستوية

خضراء،بيضةعشرةسئوإحدىبينيتراوحالبيضمن

بمفردهالبيضعلىالذكريرقد.السطحقالممية،اللون

منعدداالإموأشىت!عحيثوست!رمايولتحهرسرتتماس!!الإموطيور

الواحدةتزلى.داك!أحضرلىلرداتسضة711-برتحكراوحاصيضا

ودلىالإمو!راحيومأ.وا!لى06يقار!ماحلالتفقص،ص574

وليضاء.صمراءحطوط

الإموفراخلونويكونيوما.06خلالالبيضويفقس

يصبحالفراختكبروعندماوليضاء.صفراح!بخطو!أبنيأ،

فقط.بنئاريشهالون

النعامة.أيضا:انو

التيالأخرىالملكيةأوالأموالهيالائدمانأموال

لصالحالأشخاصمنمجموعةأوواحد،ضعخصيديرها

أخرىمصطلحاتوهناك.محموعةأوآخرشخص

رأس،الربويةالزيادةدونالمالرأسمنهاالائتمانلأموال

الائتمانية.الممتلكات،الأصليالمال

علىالمفروضةأضرائباأننجدالحالاتبعص:في

التيالملكيةضرائبمنب!صيرأقلئتمانالاأ!اموامدصه

منكثيريضعلذلكونتيجة.مأخفاإاذأ!كمثلنلدوتدار

لتقليلالائتمانأموالحساباتفيأموالهمالناس

لصالالائتمانأموالآخرونويخصص.ضرائبهم

الملكيةإدارةلايستطيعون،آخرينناسلصالبنأوالأطفال

أموالالمؤسساتأوالأفرادبعضويستخدم.بأنفسهم

الملكية.إدارةمهارةلاكتسا!،الائتمان

أموالأغلبتتضمن.الائتمانأموالتعملكيف

وفىوالمستفيد.والأمينالمؤتمن:أطرافتلاثةالائتمان

المستفيد.أوالأمينأيفحاهوالمؤتمنيكونالحالاتبعفر

أموالأالمانحأوالواهبأيضايسمىأسذياالمؤقيرينشى

يستثمرأوالأمينويمتلك.للأميناللاجةلماعطاءألائتماد

المالإدارةويستلإإلأمينالمستفيد.أحلصاالمالهدا

.الاكمانشروطعلىاعتماداطويلةلفترةأوقليلةلسنوات

وفقاالائتمانانتهاءبعدالملكيةبتوزيعالأمينويقوم

.ال!ئتمانأصشروط

ولكنناأمينايعملأنالعاق!!البالغالشخصيستطيع

إداراتبوساطةتدارالائتمانأموالأغلبأننلاحظ

تسمىالتيالمؤ!سساتبوساطةأوالمصار!،أوالائتمان

الائتمانية.الشركات

أغلبفيوالأمينالمؤتمنبينالمبرمالاتفاقويحدد

علىويجب.الأمينخدماتأجرأوأتعا!الحالات

التىالائتمانأموالجميعدحسالاتالاحتفاظالأمناء

يجبكماتوزيعها،أووامعتثمارهابامتلاكهايقومون

تلكباستتماريتعلقفيماالمؤتمنرغباتاتباععليهم

يجبالمؤتمنرغباتإلىالائتمانيشرلموإذا.الأموال

.القانونحددهاالتيالعريضةالخطوطاتباعالأم!تعلى

الاستخدامتنئكنخسائربأيالوفاءالأمينعلىويجب

.ال!ئتمانل!موالالخاطئ

لعدةوفقاالائت!انأموالمنالدخلالمستفيدونيستلم

الدخلالمستفيدينبعضيستلمأنفيمكن.ترتيبات
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كما،لأخرىفترةمنالاثممانأموالطريقعنالمكتمسب

وامشلامالانتظارالاخرينالمستفيدينبعضعلىسط

معينا.عمرابلوغه!اعندالأموالمنالمتراكمالدخل

خما،الائتمانمالمنمدفوعاتالمستفيدينبعضويستلم

المالملكيةعلىيستولونعندماأيمحددا،عمرايبلغوا

بأنفسهم.

:الائتماناتمنأنواععدةهناك.الائتماناتأنواع

الائتمانيسمىالمؤتمنحياةأثناءيعملالذيفالائتمان

الائتمانفيسمىالوصيةائتمانأماالأحياء،بينأوالحى

للإبطالالقابلالائتمانإلغاءأوتغييرويمكن.الإيصائي

الحقوقجميععنيتنازلالذيالمؤتمنأما.المؤتمنبوساطة

القابلغيرالائتمانيسمىائتمانافينشئالاثممانلمال

الخيريةالأعماللصالحتنشأالتيوالاثممانات.للإبطال

ائتماناتوتستلمالحيريةالائتماناتتسمىالرابحةغير

حياةعلىالائتمانلسياساتالماليةالحصيلةالحياةتأمين

المؤتمن.

الملكية.لحمايةالفممنيةالائتماناتالمحاكمءتنشي

يسمىأنيمكناخرشخصملكيةيملكالذيفالشخص

الترتيباتهذهمثلتحمي.الملكيةلتلكالفحمنيالأمين

الحقيقيين.أصحابهاإلىعودتهاوتضمنالملكية

تشكلسيبرياشرقفينهرالأمورنهرلهر.الأمور،

الامورنهرطوليبلغوالشيلكا.الأرجوننويبانضمام

الحدودطولعلىالشرقباتجاهويجري.كم4)614

منطقةنحوشمالآيتجهثمومن،الشماليةالصينية

الذيالتاتار،مضيقفيويصبروسيا.فيخباروفسك

الأمورنهرأوديةوتغطي.أوخوتسكبحرمنكذراعيظهر

نهرفروعوتضم.2كم000،099/1حصألي،وضوعه

وبوريا.،وزيا،ريوسنغا،سوريأنهرألأمورا

طولهمعظمعلىالأمورنهرفىالكبيرةالقواربتبحر

خباروفسكمدينتاوتقعنوفمبر.شهرحتىأبريلشهرمن

السككوتربطالامور.نهرضفتيعلىوكومسومولسك

.الجنوبفيفلاديفوستوكبميناءالمدينتينهاتينالحديدية

نهرأوجياب!هيلونغباسمالأمورنهرالصينيونويسمي

الأسود.التإن

بشكليعبدكانالقدماء.المصريينأساطيرفيإلهامولى

هذهملوك-خاصة-قدرهورفع،طيبةمدينةفيرئيسي

وأفخمأثرىمنوالأقصرالكرنكفىمعبدهكان.المدينة

فترةأثناءوأهميتهعظمتهأوجآمونبلغالبلاد.فىالمعابد

كانتعندما.م(،اق070-ا)554الجديدةالمملكة

آمونالأمرنهايةفيالمصريونقرنوقدمصر.عاصمةطيبة

رعآمونيدعىجديداإلهاليبتدعوا،رعالشمسبإله

الالهة.بملكعرفوالذي

عامحواليالمصريةالأساطيرفيآمونظهر

منفيهاوعرفطيبةإلىآمونقدموربما..مق0012

ففي،هيرموبوليستدعى،طيبةشمالأخرىمدينة

أمونيتتدعىالتيوزوجتهآمونعبادةجرتهيرموبوليس

كانتطيبةوفي.أخرىآلهةستةتضممجموعةضمن

إلهخونابنهماوكان.مطالإلاهةتدعىأمونزوجة

كان.الطيبيالثالوثباسمالثلاثةالالهةوعرفالقمر.

المزدوجالتاجيرتديإنسانشكلعلىعادةيصورآمون

أحياناوظهر.مينالخصبلإلهالتابعبالريشالمزخرف

كبش.أوكإوزة

مكتشف.(م8291-2871)لدروا،سنموددأ

القطبإلىليصلالأولىالاستكشافيةالرحلةقادنرويجي

فىالقطبرفاقهمنوأربعةأموندسناكتشف.الجنوبي

الرحلةسبقوافقدولذلك.ام119ديسمبر41

بخمسةسكوت.فروبرتبقيادةالبريطانيةالاستكشافية

أموندسنعرفوقد.ألممابيع

الاستكشافيةبرحلاتهأيضئا

الشمالي.للقطبالكثيرة

أجلمنالسباق

خطط.الجنوبىالقطب

الأمربدايةفيأموندلممن

القطبلاكتشاف

رحلةفنظم،الشمالي

قبللكنه،الشماليللقطب

أموندسنروالدسهـ%نرحلتهيبدأأن

،بيريأدوينروبرتالقائد

،بيريانظر.القطبإلىوصل،أمريكيمكتشفوهو

رحلةيقودأنوقررخططهأموندسنفغير،أدوينروبرت

الشمالي.منبدلأالجنوبيالقطبإلىاستكشافية

،أم019عاميونيوفيسراالنرويجأموندسنغادر

كانتقريبانفسهالوقتوفي،فرامتسمىسفينةعلى

بدأقد-أموندسنرحلةعنشيئايعرفأندون-سكوت

ملبورنفىتوقفوعندما.الجنوبيالقطبإلىرحلته

منرسالةسكوتتسلم،أم019أكتوبرفيبأسترأليا

القطبنحورحلتهفيسائرأنهفيهايخبرهأموندسن

مستمرا.يزاللااسمباقوأنالجنوبي

لرصيفالشرقيالطرفإلىوطاقمهأموندسنوصل

هناكأمضواوقد.أم119ينايرفيالجليديروس)رف(

اليابسةنحوقصيرةبرحلاتوقامواجنوبياقطبياشعتاء
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الحنوبي.القطصاكتش!حيتألتاهـصتي!طفي

نورخسالمسطادحوالمعافرأم،269عاء:في

اصتحمافي.اأشصصافوق

أكتوبر91وفيوالوقود.للأطعمةمخازنلينشئوا

نحوورجالهأموندسنانطلق،الربيعقدوموبعد،أم119

كلابمن52يجرهازللاجاتأربعفيالقطب

يعدلم،النهايةعلىالرحلةشعارفتوعندماالإس!صمو.

قتلفتم،الزلاجاتلتجرالكلابهذهإلىحاجةهناك

الحيةأطحيواناتكغذاءوتقديمهامنهاالضعيفةالكلاب

.وللرجال

س!ضترحلةشإنأموندسر،رحلةخلافوعلى

يستخدمأنمنفبدأ9.بفاجعةأصيبتقدالاستكشافية

علىرئيسيبشكلاعتمد،الرحلةطوالالكلابسكوت

الخيوللكن.الزلاجاتلجرالأجسامصغيرةالخيول

علىتعينوقدمنها.التخلصووجبمنهكةأصبحت

المؤنيحملواوأنبأنفسهمالزلاجاتيسحبواأنالرجال

والرياحالقارسالبردمنيكابدواأنأيضاعليهموكان

لمثلوالملائمةالكافيةالثيابإلىبحاجةكانواكما،القاسية

.فالكونروبرت،سكوتانظر:.الظروفهذه

قدأنهمورفاقهأموندسنقدرديسمبر،41وفي

ثلاثةبعدالعودةرحلةفبدأوا،الجنوبيالقطبإلىوصلوا

خمسةوبعدنرويجيا.وعلماخيمةوراءهمتاركينأيام

ليكتشفواالقطبإلىأخيراورجالهسكوتوصل،أسابيع

سكوتبدأعندها.قبلهمهناككانقدأموند!منأن

الإصاباتلكن.العودةرحلةوالخائبونالمنهكونورجاله

عودتهمدونحالتمتصلةبصورةالسيئوالطقسوالتعب

.والجوعالبردمنبأكملهالفريقومات.سالمين

جرافنينجأنجيلبرتروالدولد.الأخرىالإنجمازات

عامينلمدةالطبودرسأوسلو.قرببورجفيأموندسن

سفينةمتنعلىأم798عامالبحرإلىيذهبأنقبل

جهودساعدت،الرحلةهذهوخلالبلجيكا.تدعى

بينشعاعالذيالأسقرلوطمرضمكافحةفيأموندسن

وعلىدل!!اسفينةأصبحتأم،898عاموفي.الطاقم

مياهفيالشتاح!فصلتقضيسفينةأولأموندسنمتنها

أموندمعنأكمل،أم609عاموفي.الجنوبيالقطب

وعبر،الهاديالمحيطإلىالأطلسيالمحيطمنالأولىرحلته

كندا.إلىالقطبيةالمياه

الغربيالشماليالممرسلكتالتيالرحلةهذهوفي

المغنطسي.الشماليأصلقطبالدقيقالموقعأموندسنحدد

أموندسنأبحر،أم029وحتىأم189عامومنذ

مياهعبرالنرويجمنسافرفقد.الشرقيالشماليالممرعبر

أولأموندسنأصبحوه!صذا،.بيرنجبحرإلىأغطمياالمحيصأ

الشرقي.والشماليأخربياأحتممالىاالممرينيعبرشحصا!

التارللتحليقهأموندسندخل،ام629عاموفي

المكتشفقادهنورجيدعىبمنطادالشماليالقطبفوق

نوبايل.أمبرتوالطيارالإيطالي

داخلوفريقهأموندسنغاب،أم289يونيووفى

مايو.منذاختفىقدكانالذينوباي!!عنيبحثونالقطب

.انقاذهتمالمطافنهايةوفي

أنتاركتيكا.:أيضاانظر

.درلنشاا:نظرا.ئيالأموا

النقي.الأمونيالغازالسائلالشكلاللامائيةالأموئيا

فإن82%()نحوبهاالعاليالنيتروجينوبسبتركيز

فىأووحدهاتستخدموقدسمادا.يستخدمونهاالمزارعين

الفوسفورمركباتبعضعلىيحتويتجاريخليط

لعملمحلولألتشكلالماءإلىتفمافوقد.والبوتامحيوم

فيمبرداأيضااللامائيةالأمونياتستخدم.ممزوجسماد

بضغطصنعهاويتم.الثلجإنتاجومصانعالباردالتخزين

)3+*(.الجافةالأمونياغاز

التبريد.،الثلجالأهونيمابمأيضا:انظر

.الأمويالمؤيدانظر:.المؤيد،الأموي

.الأمويعرلناا:نظرا.صرالئا،الأموي

.(م166057هـ،أ23-14)ولةلدا،لأمويةا
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أبيبنمعاويةإلىالمسلمينخلاشةآلتهـحيق14

)رضيطالبأبيبنعليالخليفةمقتلإثرأميةبنسفيان

الراشدين.الخلفاءآخرعنه(،الله

منافعبدبنشمسعبدبنأميةإلىالأمويونينتحسب

عبدفيك!ندالرسولنعسبمعنسبهويلتقيقصي،بن

قريش،ساداتمنسيداالجاهليةفيأميةوكان.مناف

(السلامعليهالنبي)جدمنافعبدبنهاشمملعمهمساويا

البيتوكانوالولد.المالفييفوقهولكن،الشرففي

بمكة.قريشرئاسةعلىيتنافسانالهاشميوالبيتالاموي

فىأميةبنيعلىتفوقوابمهاشمبنيفيالنبوةظهرتفلما

الإسلامفىللدخولتسابقواحينشرفاوزادوا،الشرف

،والمالبالنفسوالجهادالدعوةفيكل!!الرسولومناصرة

الإسلاممعظمهموقاوم،القليلإلاأميةبنيمنيناصرهولم

يدخللمالذي،أميةبنحرببنصخرسفيانأبيبقيادة

هـ،8عامفئمكةعندإلاالأموي!تبعضمعالإسلام

شرفمنفاتهمماهذابعدشلافواأنوحاولوا.م962

وعخدما.الشامفتوحفيفأبلوا،ونصرتهبالإسلامالسبق

أهلهاقلوبإليهاجتذب،الشامعلىواليامعاويةأصبح

السياسةهذهفىامشمروقد،ودهائهوحكمتهبسياسته

منفجعلكلها،الإسلاميةالدولةمقاليدإليهآلتحينما

ملكه.أركانفيهاووطد،للدولةعاصمةدمشق

الأمويوناهتم.الإسلاملنشروالجهادالأمويون

إلىدولتهمفوصلتالإسلامونشراللهسبيلفيبالجهاد

ألممواروإلىغرباالأطلسيالمحيطوإلىشرقاالصينحدود

بهذاواعتزواجنوبا.النوبةبلادوإلىشمايلاالقسطنطينية

وقدالجهاد.فيالققيادةفىفتيانهممنكثيروشاركالدور.

نشرفيودورهمالختلفةالمناطقفيفتوحاتهموردت

عبدالملكانظر:.أميةبنيخلفاءتراجمخلالمناللإسلام

عبدالملك؟بنسليمان،عبدالملكبنالوليدبممروانابن

بنيزيدبمسفيانأبىبنمعاويةبمعبدالملكبنهشام

عبدالعزيز.بنعمر،معاوية

باللغةالأمويوناهتم.الحفارةفىالأموصدنإسهام

عامة،والدولةوالعلموالنقدالدواوينلغةفجعلوهاالعربية

واسعة.تعريبيةحركةعهدهمفيونمت

فكان.مصالإلدولةلتعددالكتابعهدهمفيوتعدد

الرسائل:الختلفةالدواوينمنديوانلكلكتابهناك

هؤلاءبينمنواشتهروالقضاء،والشرطةوالجندوالخراج

محمد.بنمروأنعهدفي،الكاتبعبدالحميدالكتاب

.مرموقاجتماعيومركزكبيرةبمنزلةوتمئالكتاب

موقفبعدالحاجبوظيفةالأمويوناستحدث

بنوعمروومعاويةعليحياةعلىومؤامرتهمالخوارج

وأختاروأ.طالبأبيبنعليقتلفيونجاحهم،العاص

أحكامهم.واحترموا،والورعالتقوىذويمنالقضاة

فيالاستئنافمحكمةتشبهللمظالممحكمةوأنشأوا

العاديالقضاءيعجزالتيالقضاياعليهاتعرضهذا،زماننا

الذينالمتقاضونإليهايلجأأوفيها،الحكمتنفيذعن

تعقدوكانت.بالعدلبينهميحكملمأغاضياأنيعتقدون

أحدهما.عنيخوبمنأوالواليأوالخليفةرئاسةتحت

الخلفاءمنجلسمنأولمروانبنعبدالملكوكان

.الناسظلاماتفىللنظرالأمويين

أمرمنأولأنهعبدالعزيزبنلعمرالتاريخويذكر

منظما.رسمياتدويخاالشريفالنبويالحديثبتدوين

البادية،قصورلهموتشهد،بالعمارةالأمويوناهتم

تفنحيثوجامدمشق،،وغيرهالأردنفيعمرةكقصر

وأسوارها،وحماماتهابنائهاوطراززخرفتهافيالبناؤون

الراقية.الجماليةالعناصرمنوغيرها

فهوعنه(.الله)رضيمعاويةأياممنذبالأدبوأعتنوا

(.ومكتبةللبحثمركزا)أيللحكمةبيتاأنشأمنأول

وكثرعهدهمفيأوجهاالترجمةفيالصياغةوبلغت

ديوانلجمعيزيدبنالوليدتصدىو.العربيةباللغةالتأليف

وأنسابها.وأخبارهاأشعارها:العرب

المدارسأنشأمنأولمعاويةفكان،بالتعليمواهتموا

الفلكية،المراصدأهميةإلىوالتفتوا)الكتاتيب(.الابتدائية

وفنادقهبمراحلهالبريدوأحدثوا.دمشقفيمرصذافبنوا

ودواوينوالأحباسالأوقافنظامووضعوأ.السريعةوخيوله

وسجلاته.القضاءوأنظمةالحسبةونظام،ومرأسيمهالملك

نظامأوجدواعظيما.شأواالحربيالتنظجمفيوبلغوا

وساد.والجيعقالخيولمنطوائفوهيالكراديس

سفغهموغزت،المتوسطالأبيضالبحرعلىأسطولهم

فىتسقطكادتحتىلهاحصارهموأشتدالقسطنطينية

أيديهم.

فأصلحوا.الماليةالدولةمواردتنميةعلىوحرصوأ

واستصلحوا،الزرأعيةالمحاصيلفىونوعواالريوسائل

أولولعلالسدود.وبنواالقنواتوفتحواالبور،الأرأضي

وهومهندسا،وكان،معاويةبنيزيدمنهمهذافعلمن

دمشق.فىباسمهالمعروفيزيدنهرمجرىفتحالذي

الأمويةالدولةسقوطعوامل

بالاعتمادالأمويينسياسةاتسمت.العربيةالعصية

إلىالسياسةهذهوأدت.غيرهمعلىوتمييزهمالعربعلى

وانضمامهاالأمويينمنالعربيةغيرالعناصرمنكثيرنفور

الشيعةمثل،الأمويللحكمالمعارضةالأحزابإلى

لخوأرخ!.وا
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إلىسعىالإسلامأنمنبالرغم.القبليةالعصبية

الإخاءرابطةمحلهاوأحلالقبليةالعصبيةعلىالقضاء

منالأمويينعهدفيبرأسهاالقبليةأطلتفقد.الإسلامي

الأمو!نبعضسمياسةنتيجةضيق،نطاقفيولكنجديد

الصراعفاحتدم.أخرىندرقبائلتفضيلعلىقامتالتي

هذابسببوقامت،اليمانيةوالقبائلالمضريةالقبائلبين

بنيزيدبنأ!ليداعهدفىخاصة،والثوراتالفتنبعض

عبدالملك.

أخذإلىعنه،اللهرضي،معاويةلممعىالعهد.ولاية

النهج!ذاأصئوقد.محتملةلفتنةدفعايزيدلابنهالبيعة

وقوعإلىذلكوأدى،الأمويةالدولةخلفاءكلاتبعها!شة

بنسليمانانتقمفمثلا.الأمويةالأسرةأبناءبيننزاع

علىالوليدأخاهيشجعونكانوامنكلمنعبدالملك

أعظممناثنينبينهممنقتلحتىالعهد،ولايةمنخلعه

الثقفيالقاسمبنمحمدهما:،الإسلاميةالفتوحقواد

أبيتافىانشقاقهذاعلىوترتب.مسلمبنوقتيبة

إسقاطفىرغبلحنثمينةفرصةفكانت،الأموي

حكمهم.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

خلفاء

عبدالملكبريزيديزيدلنمعاويةعبدالملكبنسليمار

!عاويةلنيزيدعبدالملكل!الوليدمروانلنعحدالملك

الوليدبريزيديزيدبنالواجدعبدالعزيزسعمر

سفيالىأكببنمعاوية

شعراء

عزةكثيرربيعةأليبرعمرالأحوص

ال!صميتالمرردقالأحطل

الأحيليهليلىالفحاءةدرقطريجرير

اليم!وضاحالرلياتقي!اب!شينةجميل

الرمةذو

ملةذاتأخرىمقالات

الدوله،العباسيةالشحيعةالحوارح

.السومنهرقربتقعفرنساشممالىفىمدينةأميالى

وعددبمنسمة234361سكانهاعدد.فرنساانظر:

فىيقوم.نسمة0562121الحضريةالمنطقةسكان

التيالقديمةالأبنيةمنالعديدأميانمنالقديمالقسم

بعضبهاتوجدكما.الوسطىالعصورإلىترجع

عشرالثالثالقرنينخلالبنيتوالتىالقوطيةالبنايات

الحديثالجزءمنالكثيربناءتم.الميلاديينعشروالرألغ

-أم)939الثانيةالعالميةالحرببعدالمدينةمن

أم(.459

بيكارديوإقليمالسوممقاطعةعاصمةأميانوتعتبر

المنطقة.فيوالتجاريالتعليميالمركزأيضاوهي

وصنعالأطعمةإعدادالمدينةفيالرئيسيةوالصناعات

وتم.الإطاراتوصناعةالنسيجوصناعةالمعدنيةالأدوات

أيضا.المدينةهذهفىبيكارديجامعة

حربوأثناء،.مق45سشةفىقيصريوليوسأنشأ

باسمالانيعرفالذيالموقعهذافىقيادتهمركزالغال

عندماالوسطىالعصورخلالالمدينةنمتلقد.أميان

بأضرأرأصيبتولقدأضسئ.الصناعةمركزاأصبحت

(ام189-ام19)4الأولىالعاليمةالحربفيجسيمة

الثانية.العالميةوالحرب

.العمارة:أيضاانظر

تحترؤيتهيمكنالخليةوحيدصغيرحيكائنالأمييا

م.25،منطولهاويتغيرالشكلفىالأميباتتغيرالمجهر.

الرطبةوالتربةالماءفىالأميبابعضتعيمق.م5.2إلى

والبشر.الحيواناتأجسامفيالاخربعضهاويعيح!

هذهوتعتبرفقطواحدةخليةمنالأميباجسميتش!!

الحية)المادةالبروتوبلازممنالشكلعديمةحخلةالخلية

(.الحيةالكائناتكلخلايافيالموجودةالهلاميةالأساسية

ويجعلهايحميهامرنرقيقغشاءبالبروتوبلازميحيط

منويخرجالأميباإلىوالغازاتالماءيدخل.متماسكة

الغشاء.هذاخلال

تستطيعلكيجسمهاشكلتغيرأنللأميباولابد

امتداداتشكللكىالمرنالغشاءالبروتوبلازمتدفع.الحركة

كلتظهرثم،الزائفةالقدميسمىالشكلأصبعي

خطوةولكلالامتداد.هذافيتتدفقكأنهاالبروتوبلازم

وتسمى.أخرىزائفةلقدمآخرامتدادششكلأنيجب

فإنوعليه.الأميبيةالخلاياالطريقةبهذهتتحركالتىالخلايا

أميبية.خلاياهيالبشريةالكائناتفىالبيضاءالدمكريات

الموأدوجسيماتالمجهريةالحيةال!صائناتالأميباتأكل

لأرجلهاالبطيءبالالتفافطعامهاوتبتلع.والمتحللةالميتة

الطعاميدخلالطريقةوبهذه.الطعامحسيمحولالزائفة

علىيحتويالذيالخليةجزءيسمى.الخليةداخلإلى

حتىالبروتوبلازمفيتطفووهي.الطعامحويصلةالطعام

المهضومغيرالطعامجميعويطرح،الطعامهضميتم

الخلية.خارخ

فيتتحكمأنالعذبةالمياهتعي!فيالتىللأميبالابد

ولديهاستنفجر.فإنهاوإلاأجسامهاإلىالداخلالماء

فيدخلالذيالزائدالماءتجمعللتقلصقابلةحويصلة

خلالمنتفرغفإنهابالماءالحويصلةتمتلىء.وعندماالخلية

الخلية.غشاء
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الأميبهامثلالأميباومعظم.الخليةوحيدجداصغيرحيكائنالأميبا

)فيواحدالوعاولكن.بالإلسانضارةغيرالأع!()فىالعادية

نةلطتورمإلىيؤديالديالأمييالزحاريدعىمرضايسب!الاسفلى(

الغليظ.المعى

ك!!ح!ه!!ح!وو!اء!!ير!

ير!سكا!ى!سبروص؟ح!ئم!يهثه!!حه!،؟ك!لمر!ضر

7جيماحي!ع!بمحيع!،مم!3!!جصرتم!كأرز!لم

!ىك!!ير**تن!ليىء!إ

!يمممجح!4؟!ئد!!برجيهم!به!!ك!كأحش!3!

؟ث!!بمخ!آ!جيس*؟!حكيرس!ى!!ك!غ

،3؟!ووض!!3!هف!!!!صيمبهث!كلأص

+!!!عتىء!مم!؟/يز!؟-ء!ير

جم!خ!!كأ!غير!-ءر!

!7-كا

ك!؟-!هوتم!حغيز

معين.حجمإلىتصلعندمابالانشطار،الأميباتتكاثر

ثمأولأخاص،بروتوبلازممنكتلةوهيالنواةتنقسم

خليتانالانشطارهذاعنوينتج.الجسمباقيينقسم

الوليدةالخلاياهذهمنخليةكلوتستطيع.وليدتان

وتنقسم.وتتغذىتنموأن،الجديدة

هناكولكن.بالإنسانضارةلي!ستالأميباومعظم

الزحاريدعىخطيرامرضايسببأنيمكنواحدانوعا

الزحار.انظر:.الغليظةالأمعاءإلىيدخلعندما،الأميبي

والكتابة.القراءةعلىالقدرةعدميعنيمصطلحالأمية

بترجمةتقومفإنكالسطورهذهعبرعيناكتتحركفعندما

التيالرسالةوتفهمبسهولةالمطبوعةوالرموزالكلمات

ليقرأهاورقةعلىأفكاركتضعأنأيضاويمكنك.تحملها

ماولكن.لغتكقراءةبإمكانهمالذينالمتعلمونالاخرون

أيفأكثرعاما51عمرمنالعالمسكانثلثمنيقرب

وأالكتابةأوالقراءةيمكنهملانسمةمليون581نحو

الأولية.الحسابيةالعملياتإجراء

للأمالتابعةوالثقافةوالعلومالتربيةمنظمةتعرف

!الذيالشخصبأنهالمتعلمالشخص)اليونسكو(المتحدة

حياتهفيبسيطةعباراتأيضاويكتببفهميقرأأنيمكنه

فىينجحقدالقدرةمنالمستوىبهذاوشخص.لملماليومية

قدالقراءةعلىالمقدرةبنفسشخصاولكن.ناميةقرية

هامةأعمالإنجازأوبوظيفتهالاحتفاظعلىقادرغيريكون

يستخدمعليهوبناء.صناعيةبدولةكبيرةبلدةفيأخرى

قدراتلوصفالوظيمهالأميةتعبيرالمتخصصينمنكثير

والأمي.لبيئتهبالنعسبةوالكتابةالقراءةعلىماشخص

تفيبمهارةيحسبولايكتبولايقرألامنهووظيفيا

حياته.بمتطلبات

تعتمدعديدةقروناالبشريةظلت.التعليمإلىالحاجة

يكتبونالمؤلفونفكان.والتأليفالكتابةفياليدخطعلى

تنسخقدالتي.الإسلاميةانحطوطاتانظر:.الخطوطات

نسخها.تكاليفدفععلىالقادرينالقرأءمنمحدودلعدد

الإسلامية،الحضارةعصورفييحدثكانماذلكومن

.الميلاديعشرالخامسالقرنحتىأوروباوفي

جوهانسالألمانيام،كان044عامحواليوفي

انظر:.المتحركةبالحروفكتابايطبعأوروبيأولجوتنبرج

الكتبأصبحتماوسرعان.جوهانس،جوتنبرج

فأكثرأكثرالناسورغب،ومتاحة،تكلفةأقلوالمطوعات

.القراءةتعلمفي

المقدسالكتابترجمعشر،السادسالقرنوخلال

ذلكوحتىانتشارأ.الأوسعالأخرىواللغاتالألمانيةإلى

الوحيدةهيالمقدسللكتاباللاتينيةالترجمةكانتالحين

العديدوأيقن.الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةمنالمعتمدة

يعرفأنمسيحيكلعلىيجبأنهالمتدينينالقادةمن

اللإنجيل.يقرأكيف

القرنخلالوالكتابةالقراءةتعلمإلىالحاجةوزادت

الثورةفترةوهيعشر،التاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

فييعملونقبلهاالناسمعظمكانحيث،الصناعية

ولكلضئيلا.والكتابةللقراءةاحتياجهموكان،الحقول

لشغلالمدنإلىالمزارعونتدفق،الصناعيةالثورةخلال

عليهموكانحديثا.المصانعلهمأوجدتهاالتيالوظائف

المرتبطةالمهاممنكثيرايؤدواوأن،التعليماتيقرأواأن

بالكتابة.

أكبربحاجةوالاسيويةالإفريقيةالدولمنكثيرتزاللا

منوكثير.الأميينمنهناكالعاملةالقوىفمعظم.للتعليم

المهرةوالعما!والمديرينالمهندسينإلىتفتقرالدولهذه

منرغبةأقل-غالبا-والأميون.الصناعيللنموالضروريين

واستخدامالسليمةالصحيةالعاداتممارسةفىغيرهم

.المتطورةالتقنية

إ
!!

!!

--لا
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المئويةبالنسبةانحتارةالبلدانبعضفيالأميةمعدلات

المئوية/النسبة%المئويةالنسبة

إفريقيا

97أجودسيرا06إثيوليا

67ا-أ!وماا85أبحولا

04لاعا44وغنداأ

67غيهيا77شين

54:رسرال!ط28سو!ا!يما!ر

34لعول!صا05يلدوبور

82طيةايم!اررا!غوال!ص07دتشا

13كيميا01لياترا

63ليميا75توحو

06كيحيريا53تونصر

53توليسو93دلولجاا

38لطما34ئرلجزاا

02مدعشقر06إفريقياحمهورية

د2مصرالوسص

ء.اطعر!42إفريقياحموب

داملاوي05سداروا

66ياشامور72زامسيا

76مورمحيق!33لويرمبا

56ميميادا64لعاحاح!!سا

27النيجر26للسنعاا

94ياليحير37ادلسودا

المئوية%النسبة

آسيا

لأرددا

نستادلغاأ

راتللإماا

نيهسيارلدإ

يرادإ

كستانبا

دشبمغلا

بوتار

بورما

نديلاتا

يوارتا

كياتر

لكاصريلا

فورةسمعا

سوريا

لصيزا

لعراقا

65

65

85

36

22

المئوية%النسبة

أعلم!!ا

المحتلةللسط!ت

ليتام

!صمموديا

الحوسةكوريا

الحتسماليةكوريا

يتل!صا

سولا

لاد

ياليزما

ديةلعرالمم!!ا

يةاحسعودا

لياممغو

ا!لمجحا

دا!ا

لادلياا

ليمرا

65

27

22

637،

74

أ!!م!أ/

62

الماإالعلوم؟اقىجةمطحهاشيوسحو،زصممهالأمرحجةاالمحاساتلةوحطستسراترالمصا؟

المئوية%النسبة

باوروأ

نياسباأ

ليالماأ

يا!اأ

لساا!ر:أ

اضدايرأ

ليايطاإ

لرتعالا

نيايطهمالر

للحيكا

سلعاريا

لوأسدا

حياحور

طا!كأولا

25

،/المئويةالنسبة

روسيا

لبيصاءاسياور

لياروما

يداصسوا

سويسرا

لسا!ر

!نلحدا

تياكروا

لمجرا

يحشروا

أخمساا

لمداهو

لىلااصيوا

%أمىأقل

%أمنأقل

%أمنأقل

لةلشماامريكاأ

32ورلسلمادإ

21بحما

حوتولارادييدتر

72ي!صاماحا

حريادا

71الدوميمجكادحمهورية

54لاتيماحوا

كدا

لجوبيةامريكاأ

جمإتلأرا

روحوايأ

رودكواإ

حوايرالا

يلرالرا

12

كو،

ريكامشاكو

لمكسيكا

حواراليكا

ييتىها

وراسهشد

المتحدةأ!لاياتا

لوليفيا

بيرو

تمت!يب

لصرويلا

محياكولو

6

7

12

6"

47

03

3

02

15

6

12

13

لياستراوأالهادئالمجطجزر

ليااسترأ

عيميابوالا

يدةلجدا

يلمدانيوز

/\منأقل

السا!ةوالواتأم396،الأمري!جةاالحارجةوورارةالمتحدد،الاماشالعةا
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القراءةتعليميعتبروالإسلاميالعربيالعالموفى

القياممنللتمكنالدينتعليمإلىمدخلأوالكتابة

لناكانوقد.مسلمكلعلىالمفروضةالعينيةبالواجبات

فقد،السبيلهذافيالحسنةالقدوةلجذاللهرسولفي

يعلمأنالكبرىبدرغزوةأسرىمنأمميركلمنطلب

والكتابة.القراءةالمدينةصبيانمنعشرة

لمالذيالشخصهو،العربىالعالمفيوالأمى،

وهو،والكتابةالقراءةفيوظيفىمستوىأدنيعلىيحصل

أقامتالأساسهذاوعلى.الأبجديةبايرميةإليهيشارما

تشابهتوالتىالأميةلمحوبرامجهاالعربيةالبلدانمنالكثير

يقدمالذيالرسميالتعليممعومكوناتهاعناصرهافي

الخليج،دولوفيالدنيا.الإبتدائيةالصفوففيللصغار

مستواهيصللمالذيالشخصذلكأمياأعتبر،بخاصة

الصفمستوىوالحسابوالكتابةالقراءةمهاراتفي

الإبتدائي.الرابع

مأ079عامالعربيةالبلدانفيالأميينعددبلغوقد

مجموعمن%7.72نسبةهؤلاءوشكلمليونا94حوالي

ومعفأكثر.سنة51تبلبنعمارهمالذينالعربالسكان

عددارتممجموعأم،859عامحتىالسكانعددزيادة

نسبتهماشكلواهؤلاءأنإلا،نسمةمليون61إلىالأميين

فأكثر،سنة51أعمارهمتبلغالذينالسكانمن.5%56

.%أ7حواليكانالاميةمحوفىالتحسننسبةأنأي

لمحوقويةبرأمجالعالمأنحاءكلفيالدولمنوللعديد

علىكبيرحدإلىتستندتقرساالبرامجهذهوكل.الأمية

إلىالحكوميينالمسؤولينغانابعثتوقد.المتطوعينالمعلمين

.القراءةتعليمعلىالمتطوعينلتدريبالقرى

حشدت،العشرينالقرنمنالستينياتوخلال

شعارتحتمعلممليون03نحوالشعبيةالصينجمهورية

أغلقت،ام619عاموفيأميا.علم،القراءةتعرفمنيا

كباروبعضالمدرسينوأرسلتالعاممعظممدارسهاكوبا

نسبةالحملةهذهخفضتوقدالأمبن.لتعليمالطلاب

واحد.عامفي%4نحوإلى25%منكوبافيالأمية

الإذاعةهيئةبدأت،القرنهذامنالسبعينياتوفي

لتعليمبريطانيافيتلفازيةمسلسلاتبثفىالبريطانية

مثلأخرىدولبدأتوقدالباكر.الصباحفيالقراءة

اتخاذفىوفنزويلاوتركياوتنزانياوالمكسيكالبرأزيل

الأمية.لمحوجادةخطوات

في%45منبانتظامالعالمفيالأميةانخففمعدل

ذلكومع.أم089عامفى3%0نحوإلىأم059عام

زيادةبسببيزدادالعالمفيللأميينالإجماليالعددفإن

منكثيرفيالمرأةتعليمفرصكفايةوعدم،السكان

الأميين.عددمن%06نحوالمرأةوتمثل.الدول

القرأءةيستطجعونلامننسبةيوضحالمرفقوالجدول

درجاتالدولمعظموتسجلمختلفةدولفيوالكتابة

الدولمنقلةولكنفأكثر.عافا51منللأشخاصالأمية

علىوللحصول.أخرىأعمارمنمجموعاتتستخدم

.001منالأميةدرجةتوحالأميينغيرمعدل

.القراءة؟القراءةعسر:أيضاانظر

أمية.،الصدتأبيابنانظر:.الصلتأبيبنأمية

(.القراءة)أهيةالقراءةبمالأميةانظر:.الوظيفيةالأمية

،دائرةفييمرالذيالكهربائيالتيارلقياسالةالأميتر

منأساسياننوعانوهناكالأمبير.تسمىبوحدات

والرقمية.القياسية:الأميترات

بشكلالمستخدمةالقياسيةالأميترات!عظمتتألف

قلبحولملفوفدقيقسلكذيملفمن،واسع

قطبىبينالعمودأوالقضيبهذايعلق.طريحديدي

الملفيدورالملففيالتياريسريوعندما.دائممغنطس

موازياللملفالمغنطجسيألمجاليصبحبحيثمعا،والعمود

شحركالعمودعلىمؤشرويوجد.الدائمالمغنطسلمجال

مفرعءويجزيبالأمبير.القراءةإلىتدرلبشيرعلى

وباستخدام.المقياسحولالتيارمعظم(ثقيل)سلكالأميتر

والممغامجالآيقيسأنالأميتريستطيع،مختلفةمفرعات

إلىللأمبيرالقليلةالملايينأجزاءمن-التياراتمن

.الأغراضمتعددجهازعلىالمتعددةالأمبيرات

مستمر،تيارعلىفقطالمتحركالملفذوالأميتريعمل

ويستيم.نفسهالاتجاهفىدائمايسريالذيالتيارأي

تيارإلىباستمرار()منعكسالمتناوبالتيارتحويلالمقياس

فيه.الموجودةا!لقوماتبوساطةمباشر

ط!

)المقياس(الأميترمفرعيسمح.الك!بائيالتيارشدةيقيسالأميتر

.التياراتوا!ئمنمجالبقياس
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متحركة.أجزاءأيعلىالرقميالأميتريحتويلا

الجهديحولفإنهالمقياسخلالمنتياريمروعندما

الرمز!دايعالث!ارقمىرمزإلىنقطت!تلينالكهرباف!

التيار.لحسابإلكترونيا

المقياس،الكهرومغنطيسيةالأمبير؟:أيضاانظر

الجلفانى.

،الثقافاتبعفرفييصلهت،التضريصألقابقمةالأمير

وأالزعيمأوأغائداعلىأو،أمرهأضفاذوذلك؟الملكعلى

كلعلىيطلة!،الأحيانبعضوفي.أغوماإمرةيتولىمن

علىأوأمر،صاحبيكنل!اوإد،شريف!أصلذاحطنمن

مأكانذكراإمارةبيتأوم!يبيتفيولدمنك!

أنثى.

الملكيةالأنظمةذاتالبلدانفيالأمير

الأميرااسميختلور،الملاجةالأظمةاذاتالبلدانفي

زأاطلكأعبتجتلى،أصبلداتامذهمث!ففيلاخربمبلدمن

صىصماالأميرباامحدهداششويلق!،الألقابقمةالإمبراطور

يجلسالأميراأخرىدوأ!فيروبريطانيا.واليابانالسعودية

أجحرينواالكويتفيكما"الحكمنظامهرمقمةعلى

علىأيضااللقبهذايطلة!وقدوموناكو.وقطروالإمارات

والمناطقالمقاطعاتأمراءمثل،المالكةالعائلةغيرمنأفراد

مندالأميراسعمإلىيضافأنيمكنكماالأقطار.بعضفي

وقدويلز.أميرمثلالعرش!أوالعهدبولايةيميزهماصغره

إدواردعهدفيأم103عاممنذاللقبهذااستحدث

منوبدءالويلز.أميراالثانيإدواردابنهعينالذيالأول

الم!سةأشأصلملكحمرالأاالال!صارأصثالثاإدواردعهد

أما.أ!ريثاأنهيعنيمماويلزكلمةبالأميرلقبهإلىيضاف

قبيلمنأميرلقبعليهمفيطلقأسكةالماالأسرةاأعضاءبقية

إلا.ليسالتكريم

الإسلاميالتاريخفيالأمير

رضيالخطاببنعمرالمؤمنينبأميرلقبمنأولحصان

دلكفيوتبعهما،العباسوبنوأميةبنوحذوهوحذاعنهالله

سقوطبعدخاصةالشرقفىأقلشأنذووآخرونأمراء

هذاتبنىفقدالمغرببلادفيأما.أم258عامبعداد

شاعكما،وكيرهمزيريوبنورستموبخوالأغالبةااللقب

إلىالأندلسفيأميةبنيدوأ!ةتفككلعداللقبهذا

وأالطوائفأمراءبنظامالسميالنظاموقيامدويلات

وإمارةغرناطةوإمارةأشبيليهإمارةمثلالطوائفملوك

إلخ....طليطلةوإمارةسرقسطة

صدرفياسعتجدتالتيالإمارةألقابمن.الججأمير

الحج.أميرأغب،المؤمنينأميرلقبجانبإلىال!!علام

عاماللقببهذالقبمنأولأ!مديقابكرألووحطد

أمراءإلىالأمصبهذاعهدمتأخروقتوفي.م063هـ،9

مناسكبأداءنفسهالخليفةآأص!إذاأسكالماالبيتمن

قيادةجانبإلىالأميرهذامهماتمنوكان.الحج

وحفظعليهمالأدبيالإتحرافام!صةوإلىالحجئمن

أداءفييتقدمهموكان،الحجرحلةخلالبيهمالأمن

سقوطوبعدوغيرها.عرفاتوومنىم!ضةصىأصشعيرةا

أميرتنصيبعلىالمسلمينأمراءأقوىدرج،الخلافة

للح!.

الفارسيةفىأميركلمةيقابل.أخرىألقابفىالأمير

أخورأميربالعربيةالمسمىالمنصبذلكومنمير،كلمة

أهممنالمنصبهذاوكانميراخور،الفارسيةوفي

علىيشرفوكان،الشرتأمراءقصورفيالمناص!

اللقبهذاوكانالأمراء،أميرومنها.الم!يالإصطبل

ولماللجيع!،الأعلىالقائدبمثابةح!ووالجيمقعلىامقصو

لقبيمنحونأصبحواالخلفاءبضعفأ!وادانفودازدأد

أوائلفىالخصيمؤنص!أصلقبابهداأع!بمرا!زأوالأمير،ا

أميرلقبصارالحقبةت!كوشي.الميا،ديأحاشراالقرن

الحاكمالأمراح!اأميركانإذالخليفةأغبعلىطاغياالأمراء

يعترفونكانواالذينالمرابط!تأننجدكما.للدولةالفعلي

لقبااتخذواالمؤمنينأميرأنهعلىأ!باصياالخليفةبسلطان

وفى.المؤمنينأميروبينبينهتمييزاالمسلمينأميرهوآخر

أميرا!بأمريلقبللأمراءزعيمهناككانالسلاجقةعهد

ال!مراء.ملكأو

كلمةتستعيرالأخرىاللغات

العربيةأمير

العربيةمنالأخرىاللغاتاسشعارتهاالتيالأأغابم!

البحر.أميرهوعربيوأصلها،الأدميرال-االأميراللقب

مناقتبسهامنوأول،البحريالأ!عطولالقائدلقبوهو

أسكالممااتخذتكذلكفرنسا.فيالتاسعلويسالعربية

سواء،الصليبيةالحروبإدانوإمارةأميرلقبالنصرانية

فيأو،ليختنشتاينإمارةفيكما،الغربفيذأككان

لقبيعرففلمفرنسافيأما.المقدسبيتكإمارةالشرت

وذلك،الميلاديعشرالخاممه!القرنحلالإلارسمياأمير

السلالةبلقبالرعيةعنالمالكةالأمعرةاتمييزبدأعندما

مطلقة.حقوقاأم171عامفيومنحواأهلكية،االأميرية

غيرالإقطاعيينمنجديدةطبقةظهرتألمانيا،وفي

حتىالعاشرالقرنمنالفترةحلالالملكعنالمستقل!ت

وفيالأمراء.لقبعليهموأطلق،الميلاديينعشرالثاني

برشلونةحاكميعلىأميرلقبأطلة!،وانبرتغالأسبانيا

المنطقة،تلكفىحاكمينأكبركانالأنهماوقطالونيا
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ارجونعلىحاكماالرابعبيرنجيررامونأصبحوعندما

وليلقبفقدالبرتغالفيأما.آرجونأميرنفسهلقب

إداوردالملكعهدمنبدءاالملكىبالأميرالعهد

لومباردياحكامأطلقإيطالياوفيأم(.-438أ)433

الفرانكاستولىأنبعدالأمراءلقبأنفسهمعلىالجنوبية

بعد.م774عاملومبارديامملكةمنالشماليالجزءعلى

المنطقةتلكفيركثيرااستخدأماأميرلقباستخدمذلك

الذينأسبانياملوكمنحفقدغيره!ا،أوالأمراءعلىسواء

أميريالقبا021عنيقللاماالمنطقةهذهيحكمونكانوا

شائعاأميرلقبيزالولا.لنابوليالعددهذاومثللصقلية

أطلقوقد.العريقةالإيطاليةالعائلاتأفرادبينإيطاليافي

كتبه.أحدعلىالأميراسمميكافيللى

إدوارد.انظر:.الأسودالأملر

هـ(.987-؟)الدينشمسحاج،أميرابن

هو.بحلبأمرهاششهر،أصولي،المذهبحنفيفقيه

وهوحاج.أميربابنالمعروفالحسنبنمحمدبنمحمد

فيالمجلىحلية:مؤلفاتهمن.الحنفيةعلماءمشاهيرمن

الفقه.أعولفيالتحريروشرحالفقه

أمير.خسرو،انظر:حسرو.أمير

شوقي.أحمدأنظر:.الشعراءأمير

م(.7351-8621هـ،758-)685كاتبأمير

حنيفةأبوالدينقوامغازيأميربنعمرأميربنكاتبأمير

نهروراءالواقعة،بإتقانولد،إسلاميعالم.الإتقاني

طلباوالقاهرةدمشقإلىقدمثمبلادهفيدرس.سيحون

وبالمدرسة،الماردانيبالجامعهناكودرس.للعلم

الأميرعندعطمةمكانةلهوصارت.الصرغتمشية

دروسه.يحضروكان،لمدرستهشيخافجعلهصرغتمع!،

ثانيةدمشققدمثمفيهاالقضاءووليبغدادإلىرحلثم

الذهبي.وفاةبعدالظاهريةالحديثبدارالتدريسوتولى

كثيراوكانلهالغضبشديدالحنفيلمذهبهمتعصباكان

فقد،مؤلفاتهفيذلكويظهرالشافعيةعلىيتحاملما

غيرفيالصلاةفياليدينرفععنفيهتكلممصنفاصنف

وله.يديهيرفعمنصلاةبطلانوادعىاللإحرامتكبيرة

لحسامالفقهأصولفيالمنتخببهشرحالذيالتبيينكتاب

فىالجمعةصحةعدمفيرسالةوله،الأخسيكيالدين

المصر.منموضعين

لأولويعطىإنجلترا،فيالعهدوديدقبودلزأمير

علىللجالسالأكبرالابندائماوهو.للعرشوريثذكر

عنتنازلأوألابنماتإذاإلا(،ملكةأو)ملكالعرش

ويلزعلىبالاستيلاءالأولإدواردالملكقامفقد.اللقب

علىاللقبخلعثمأمرأئها،اخروقتلوهزم،أم282عام

أما.الثانىإدواردالملكبعدفيماأصبحالذي،أبنائهأكبر

كلأنإلا.باللقبيحظفلمالثالثإدواردالملكحفيده

باللقب.حظواقد،التالينالذكورالعرشورثة

فيالملكأبناءولايرثه،شرفيلقبويلزأميرولقب

يصبحعكماجديد.عهدولىلكلمنحهويلزمبريطانيا،

لويلز،أميراتنصيبهبعدحتى.كورنوولدوقأيضالقبه

ويلز.منوليسكورنوولدوقيةمنمخصصاتهيتلقىفهو

دوقا،إليزابيثالملكةابنتشارلزالأميرأصبحوقد

فقامت،ام529عامالعرشأمهأعتلتأنبعدلكورنوول

،م5891عامويلزبأميرولقبللعهد،ولئابتنصيبهالملكة

.ام969عامويلزلشعبرسمياقدمتهثم

الأمير.تشارلز،:أيضاانظر

الأميرالاتمعظمويقود.البحريةفيرتبةأعلىالأميرال

الخاصالتنظيمذاتالبحريةوحداتأو،الأساطيل

الواجب.مجموعاتأو،الواجبقواتوالمسماة

البحر.أميرالعربيالمصطبحمنالأميرالكلمةنشأت

أثناءأوروبافىالأميراللقبأدخلوقدالأمر.انظر:

فيأماإ.أ92واأم690عاميبينالصليبيةالحروب

رتبةالاعلىالضباطهمالنقباءكانفقد،المتحدةالولايات

رتبةتأسيستمعندما،أم862عامحتىالبحريةفى

.البحريالعميد

الحكلميةالمصدحةعدىيطدقتقديدياسمالأميرالية

المثالسبيلوعلى.البحريةشمؤونإدارةبهاالمنوطللدولة

الملكية.البحريةتديرالمتحدةالمملكةفيالأميراليةكانت

وزارةف!حالئا،البحريةعنالمسؤولةالحكوميةالإدارةأما

كان،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائلمنوابتداء.الدفاع

عاموفي.الملكيةالبحريةيقودللبحريةالعامالقائد

جزءاحالياتشكلالتي-الأميراليةهيئةتولت،أم807

وتماثل.البحريةشؤونعلىالسيطرة-الدفاعوزارةمن

الولاياتفيالبحريةوزارةسلطاتتقريباسلطاتها

فىالبحريةوالقواتكندا،فىالبحريةوقيادة،المتحدة

علىالبحريالقانونمصطلحوينطبق.الدولمعظم

يغطيكما.والشحنبالعسفنالمتعلقةالقوانينمجموعة

شحناتها.وتلفوأصطدامها،،السفنتحطمحالات

.البحريالقانون:أيضاأنظر

الأمير.:انظر.الأميرة
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أم(.روائيأم-599)229،كنغسليأميدي

مادتهاتستمداشتيأصسارعةاالساخرةبقصصهعرفإنجليزي

جمالأولىروايتههيأ!هأعماوأشهر.البريطانيالمجتيممن

دكسود،جميظهص،اشزايةهذهفيأم(.59)4المحظوظ

ومنزملائهزيفمنمشمئزا،أحشاباالجامعيالمحاضر

عليهمويردمرتبةمنهأرفعه!امنجميه!ت.أعمالهم

الجامعة.منيطردفإنه،لذلكونتيجة.غريبهزليلسلوك

غيرالإحساسذلكالأميسالأخرىاالرواياتوتشمل

رجلأم(،069)مثلكفتاةخذأم(،)559المؤكد

(أم079)الأخف!رالرجلأم(،69)4بدينإنجليزي

أم(،)849والنساءستانليأم(،)979جيكفكرة

أم(.)869القديمةالشياطين

الحمسينيات،فىو.أصدنشىأميعروليمكخغسليولد

وهي،الغاضبالشبابجماعةضمنمعروفاأصبح

محتمعحادةلسحريةاكتت!دهـاالذينالكتابمنمجموعة

اياتالرركتابةإلىلعدفيماأميسانتقلأ!سو.االطبقة

مارخامروبرتاسمتحت!تبو.والجاسو!ميةالبوليسية

سنوالكولونيلأم(،)665بوندجيمسملفروايتي

الشعريةمجموعتهنشرمهضا.شاعراويعتبرأم(.)689

وقدأم(.)917أمأ-449979:مجموعةقصائد

كنغسليالسيراسمهوأصبحأم099عامفاردرلقبمنح

أميس.

وجدتكستانتيةدهـومجموعةإلىيشمىمذهبالأصق!

اطتحدةأ!الأياتافيأ،ت1شزوتتمرسويصرا،فيأصلا

النظامأميشاسماأيفئاعليهماويطلهتوكندا.الأمريكية

.االعاعنوالعزأسةالانفصالالأميشمذهبيعلم.القديم

ومن،الحربإلىالذهابأعضائهعلىالمذهبهذاويحرم

أعضاءهويوصي.عامةمناصبشغ!!منأوأجمين،اقسرا

ويلتحي.الحياةفيالشخصيةوالبساطةالمزارعفيبالعمل

،ال!طرافواسعةقبعاتويرتدون،ايلاميشرجال

ويلتقي.وقلنسواتبسيصةأطويلةملابسالنساءوترتدي

الأرضابريحرثون.أطعبادةأسبوع!تكلبيوتهمفيالأعضاح!

اممتخدامنونغاوردويمئنظامهم.الخيولبواسطة

عشر.الخامسةستآاويحددون.والهواتفالكهرباء

إلىعادةفينضمون،أغديماالنظاميخرقونالذينأولئكأما

الآخر.البروتستانتيالمذهبأيالمانونيتجماعة

المجموعةهذهمؤسمراسممنالأميشاسماجاء

نجحتالما!جماعةعنأ!لانشقاققادهاالذي،آمانجاكوب

بسببعشرالسالغالقرنمنالتسعينياتفيالسويسرية

تصلباأكثرالأميشاكان.الكنيسةنظامحولالخلافات

كنسيا.المحرومينالأعضاء-مطلهتورسكل-وتجنبواوتحفظا

اليومأما.أم727عامأمري!!اشممالإلىأول!وصلواوربما

أمريكية،ولاية23فيزراعيةمحتمعاتشييعيشونفهم

أوهايوفىمجتمعاتهمأكبروتوجد.كندافيأونتاريووفي

منجزءاالأميع!ويعتبر.أجنوفيرإوأيواوإندياناوبنسلفانيا

بثسلفانيا.هولنديوتدعىمجموعة

فيالأميشمنمنفصلةمجموعةالانولايوجدء

الثقافة.:أيضاوالو

الضعيفةالعضويةالقواعدمنلمجموعةاسماالأمي!

بتحضيرال!جمميائيونيقوممميبها.ترفيلالنشادرالشبيهة

عضويةتركيبيةمجموعةأيلإحا،أ!الأ!ت،حجماتمر

منأكثرأوواحدةمحلجينأعيدروارأحصبوتاعلىتحتوي

وعندماالنشادر.فيالموجودةأضا،ثةاأعهيدروج!تاذرات

.الأملاحتشكلفإنهابالحموض!الأم!تامركباتتعادأ!

تجارياالأمينمركباتا!شخداميتما.الكيميائيالملح:ان!إ

ومبيداتوالصباغالمنظفاتولصنع،مذيبة!مواد

ومانعاتالتصويريالتظههيروموادالأدويةواالأعشاب

الصدأ.

العباسي.الأمينمحمدانظر:.الأمين

أمين.أحمدانظر:.أحمد،أمين

مدير،ألمانيضابط(أم862-184)"باشاأمين

السودانفىجغرافيةمساهماتقدمإصريقيا،شىم!خشفو

فيأوبلنفيولدشنيتزر،إدوارداسمه.إضيقياوأواسط

التيألبانيافىطبيباوعملبوأضدا(،،أبوولأجا)حاسيليسيا

الناسعليهأطلقوهناكتركيا،منجزءابعدفيماأصبحت

إلىأمينانتقل،أم875عامنهايةوشي.أم!تا!عما

مصر.قبلمنيحكمكانالذيالسودان

فيالاممتوائيةإقليمإلىذهبأم876عاموفي

غوردونتشارلزالكولونيلجماعةإلىلينضمالسوداد

أصئأمين،أم878عاموفي.أصسوداناجنوبيعلىالقيم

.أمء88عامفياكتشافاتهوبدأللالمشوائيةحاكماباشا

المهديأحمدمحمدالإماملقيادةاسسودانيةاأخورةاأجبرت

اليوميعرفماوهو،الجنوبإلىالانسحابعلىباشماأمين

بقيادةالتفتيمقفريقوصلأم888عاموفيبأوغسدا.

اضعتهرالذي-المغامرالصحفي،!شانليمورتنهنري

إلى-إفريقيافيلفينجستونديفيدوجودمكانلاكتشاف

عاموفي.الداخليةالمواقعبمغادرةأمين!عتانليوأقنعأوغندا

إفريقياشرقيإلىالألمانيةالحملةإلىأمينانضم،أم098

تنزانيا.باسماليوميعرفماح!صمتالتي
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الكونغومنطقةأعلىإلىكشفيةحملةبقيادةأمينقام

.الإفريقيونقتلهحيث

حاكماكان(.م-)2591عيديدادا،أمين

ضابطوهو.أم979وحتىأم719عاممنذلأوغندا

انقلابفىالجيعققيادةبعدالسلطةإلىأتىعسكري

بعدحكمهانتهى.المدنيةأوغندابحكومةأطاحعسكري

وبمساعدةلهالمعارضونالأوغنديونبحكومتهأطاحما

إلىأمينعيديلجأ،وحينذاك.المجاورةتنزانيامنقوات

.الخارخ

أجبرأم،729عامففيعنيدا.قائداأمينعيديكان

بينأعدادهموالمقدرةأوغندا،فييعيشونالذينالآمميويين

إنهوقالالبلاد.مغادرةعلىألفا،وخ!سبنألفاأربعين

أيديفيالبلاداقتصادوضعأجلمنذلكفعل

الأولىقضيتهمفيالعربمساندةإلىودعا.الأوغنديين

عليهيحقدوناليهودجعلكا(الفلسطينية)القضية

الغربيالإعلامخلالمنسمعتهتشويهعلىويعملون

لإسرائيل.المساند

صبيا،كانوعندماأوغندا.شحماليفيأمينعيديولد

فيتعليمهتلقىوقد.لعائلتهوالغنمالماعزيرعىكان

حتىفيهوتدرجبالجي!قالتحقثمالختلفةالتعليميةالمراحل

بطلوكان.أم649عامالمسلحةالقواتلقائدنائباأصبح

إلىأم519عاممنذالثقيلالوزنملاكمةفيأوغندا

أولكانأم(.659)2691باقيالدينأمين

الملايو.فيللتعليمالرئيسييصئالموجهملايويمواطن

كانام.659وحتى6191عاممنذالمنصبهذاشغل

الملايويالوطنيالتعليمنظامتطويرعنمسؤولأالدينأمين

التعليمنظامإدخالفيمماعدفقد.الأولىمراحلهخلال

حتىإلزامياالتعليموجعلالدنيا،الثانويةللمدرسةالشامل

عشر.الخامسةسن

المدرسةفيوتعلمبيرأكفيشيمورفيالدينأمينولد

فيتعليمهوتابع.إيبوهفيأندرسونمدرسةوفىالملايوية

ومن،سنغافورةفيوكلاهماالملايوجامعةوفيرافلزكلية

محاضراعمللندنمنعودتهوبعد.لندنجامعةفيثم

تانجونجمدينةفيالمعلمينلتدريبإدريسالسلطانكليةفي

نجريولايةفيالرئيسيالتعليمأصئموظفثم.ماليم

سيلانجور.فيبعدوفيما،سمبلان

رشد.أميننخدة،انظر:.ئخلةرشدأمين

أمين.الريحانى،انظر:.الريحاليأمين

الأمين.،زروالانظر:.رروالالأمين

أمين.قاسمانظر:.قاسم،أمين

الحاصة(.)المكتباتالمكتبةانظر:ا!.أمين

مصريةصحفيةأم(.599أ-)019السعيدأمينة

فيأسستمصر.فيالمرأةتحريرحركةرائداتوإحدى

فينسائيةمجلةأولوهىحواء،مجلةأم549عام

اهتمامهامنأكثرالاجقماعيةبالقضاياالمجلةأهتمتمصر.

أمينةأصدرت.والطبخالموضةمثلالتقليديةالمرأةبشؤون

ووظفت،الشهيرةالأسبوعيةالمصورمجلةأيضاالسعيد

تترأسامرأةأولكانتو.المرأةتحريرقضايالخدمةالمجلتين

المجلتين.إصدارتولتحكوميةنشرداروهي،الهلالدار

منتقدمكانتالذيبعمودهاالسعيدأمينةأضعتهرت

.الأحيانبعضفيللجدلومثيرةصريحةنصائحخلاله

مأ359عاموفى.بالقاهرةالسعيدأمينةولدت

تخرجتعندما،المصرياتالخريجاتأوائلمنأصبحت

حاليا.القاهرة،اللأولفؤادجامعةمن

(،المالكة)العائدةالثانيةإليزابيثانظر:.الأميرةان،

(.المالكةالعائدة)أعضاءالمتحدةللمملكةالمالكةالعائلة

صيموأمعمرانزوجةآنالقديسةكانتالقديسلأ.،ان

تعالى.قولهفيالكريمالقرآنفىذكرت(السلام)عليها

محررابطنيمافيلكنذرتإنيربعمرانامرأةقالت)إذ

ذكروقد35.:عمرانال!العليمالسميعأنتإنكمنيفتقبل

منكانتأنهاالأنبياءقصصفيكثيربنالحافظ

،أشياعأختهازوجالزمانذلكنبيزكرياوكان،العابدات

الولداللهفسألتتحبللاوكانتالسلامعليهامريموخال

.المقدسلبيتخادماتلدماتجعلأنولدتهيإنونذرت

العبادإلىودفعتهاالمسجدإلىبهاخرجتأرضعتهاولما

القرعةفخرجتواقترعوايكفلهاأيهمفتنازعوابهالمقيمين

.السلامعليهلزكريا

ونوحاآدماصطفىاللهإن):تعالىاللهيقولهذاوفي

منبعضهاذرية"العالمينعلىعمرانوآلإبراهيموآل

إنيربعمرانامرأةقالتإذتإ:عللمسميعواللهبعض

السميعأنتإنكمنيفتقبلمحررابطنيفيمالكنذر!

أعلمواللهأننىوضعتهاإنيربقالتوضعتهافلما-":العليم

هـانيمريمسميتهاوإنيكالأنثىالذكروليسوضعتبما

بقبولربهافتقبلها-":الرجيمالشيطانمنوذريتهابكأعيذها

زكرياعليهادخلكلمازكرياوكفلهاحسنانباتاوأنبتهاحسن

هومنقالتهذالكأنىمريمياقالرزقاعندهاوجدالمحراب
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عصرار:أ!ا!حساببغيريشاءمنيرزقاللهإناللهعند

31.لم33

.اأصسلااعليهعيسىأيضا:ان!

واحداأجصم!النفسيالتحليلفييستخدممصطلحالأظ

الغرائزهماالاخرانأغسمانوا.أطعق!أخا،ثةاالأقسامامن

بحلالأناتقومالف!مير.أوالعلياالأناروالهي(،)الهو

شعورهوب!!للفرد،الغريزيةالاندفاعاتب!!التضارب

مسبي!علىالأنا،افتقوم.الحارجيالواقعومتطلبماتأ!ذنببا

تكونلاقدالتيوالاندفاعاتالعواطفبتنظيم،المثال

صة،الذامناطتشيتتح!-ثماآحرين،أناسعندمقموأ!ة

الإراديةاهـهـكاتووالمشيأغرار،اواتخاذأضفكيروا

صة.زاشؤأطمسارأصسمعامث!!الإدراكيةوالحواس

لعضفيالأناا!صلمةأخفسيوراالمحللونويستخدم

تعنيفهيالدارجالاسمتخدامفيأما.أسذاتالتعنيالأحيان

أخرور.اأوالداتحبأوالأنانيةا

النفسى.التحليل:أيضاالظر

وذالسمكأيضاويسمىأسممكامننوعالأئاللبس

المدارية،أمري!ظفيصغيرسمكوهو.الأربعةالعيون

صىجزئياأ!هور11عيونهوتستطيرأطاء.اسطحعلىيسبح

صتيرىأنع!ت!ط!هـتيا!لواالحزءويستطيعالهواء.

دش!ص!!اتهـكبأحسثملىاالجرءيستصئ!حماالهواء،خلال

الماء.تحتيرىأنمختلف

وترتفع،العالمفيعلواعشرةالحاديةالقمةأظ!رظ

و!عطشعماليتنتصعبوهيالهملايا.جبالفيم7808

الحصاد؟إلاهةالجليديةأغمةاهذهالنيباليونويسمي.نيبال

هضبةعلىالواقعةالمزارعتحرسأنهايعتقدونالأنهموذلك

تسعةمنبعثةقامت،أم059عاموفي.الخصبةبوح!ارا

أنابورنا.بتسله!هرزوجموريسالفرنسييقودهاأشخاص

أنابورناكان،أم539عامإيفرستجبلتسلقحتىو

.الإنسانتسلقهجبلأعلى

الجبل.:أيضاانظر

.المتحدةأ!د!ياتباماريلاند،ود!يةعاصمةأئالولس

السكانعدد.البحريةالمتحدةأ!لاياتاالأكاديميةمقروهي

علىسيفرننهرامتدادعلىأنابولستقع.نسمة.18733

ألدينةامعال!اتتميز.تشيسابيكلخليجالغربيالساحل

كلفيفرعيةشموارعمنهماتتفرعحزيتينمربدائرت!ت

.ال!تحاهات

الأنشطةواالسياحةعلىكثيراأنابونساقتصاديعتمد

أنشأ.اليخوتلإبحارمركزوالمدينة.لحكومية

أنابول!سسميتوقد.أم946عامأنابولمه!أجيوريتانا

المدينةأعطتالتيإنجلترا،م!صةباسمآن(مدينة)وتعني

مجلسبحكومةأنابولسوتتمتع.أم807عامص!!ا

!حافظهة.

منوالغازاتالسوائلنقلفيتستعم!أوعيةالأئاييب

معالأهميةفىالأنابيبطخصوأوتتساوىلآخر.م!صان

لنقلوسيلةباعتبارهاالحديديةوالس!سكالسريعةالطرق

منالماءتجلبالضخمةالأناليبفا.اخاساتنفعاكتيالمواد

ثم،المدنإلىالإمدادمصادرمنوغيرهاوالبحيراتالابار

،منزلكلإلىتوزلإلمياهالأناي!امنواسعةشب!صةتتولى

ال!خرىالمياهتركيباتوح،!حاضر،!ث!!وحوص!صا!"

بعيداالقذرالماءبنقلأحرىأكاخيعصشب!صةخقومر.باطزا!

وأنابيبأ!محياأ!مرفاعبرالتركيباتهذهعن

الأرضتحتدفنتطويلةأنابيبخطوطوتقوم.أ!عاتالبا

الطريقةلنفسالأقطاربعضفىوتوزيعهالطيعيالغازبنقل

تقوم.كماالأنابيبخطانظر:.المياهتوزيعلهايتمااكتي

إلىالآبارمنالخامالنفطبنقل،مشابهةأنابيبخطوط

أضكرير.امعام!!

المكاتبمبانىفيوالأقبيةالأرضياتواالجدرادوتحوي

مياهاتحملالأنابيبمنمعقدةشب!صاتأغنادثاريةأمحصا

وبخاراساخنةومياهاأحام،اأ!ا،ستخداموباردةساخنة

أتهواء.اأض!جيفمبرداتو،أصلتدفئة

التكريرومعاملال!جميائياتمصانعتعتمدوتكاد

لنقلكليااعتماداالأنابيبعلىالمشابهةوالصناعات

السفنشييوجدماوغالبا.التصنيعمبنىداخ!!منتجاتها

نألدرجة،الأنابيبمنالمعقدةأحشجكاتاتلكمثلالحرلية

التنقل.فيصعوبةيجدونأجحارةا

نقلمنأكثرأخرىأغراضاالأناليبتخدمكما

أوعيةتنقلالتيالمضغوطالهواءأنابيبفهناك،السوائل

والهاتفيةالكهربائيةأسلاكنامن!شيروتمتد.ر!حائ!!تحمل

التي،الأسلاكواقياتأو،العزلبأنابيبتعرفأنابيبفى

القطع.منأوالماءمنالأسلاكاتحمي

يزيدالتيالمياهأنابيبتصئمعظم.الأنابيبأنواع

الخرمعانةأوالزهرالحديدمنسنتيمتراتلمانيةعلىقطرها

والأسمنت.الأ!مبستوسمنخليطأوالصلبأوالمسلحة

منتصنعفربما،بالعماراتحجماالأصغراالمياهأنابي!أما

وأالمطاوعالحديدأو،المحاسأوالمجلضالصلب

منوالنفطيةالغازيةالأنابيباحطهوطوتجنى.البلاستيك

والخرسانةوالقيشانىالزهرالحديدأما.الصلبةالأنابيب

الصرفأنابيبفيالمستخدمةالموادضمنفمن

.والبالوعات



الألومنيوممنخفيفةأنابيبالريبأنظمةيكونوقد

أنابيبنظامالذريةالطاقةولمصانع.بسهولةتحريكهايمكن

بطرقيصئالأنبوبوقديصدأ.لاالذيالصلبمن

وتشمل.وشكلهالمطليالأنبوبخامةعلىاعتمادا،عدة

الخامةوصعحبواللحاموالسبكالقوابىصبالطرقهذه

مركزية.فتحةلإحداثمدببطرفعلىدفعهاأو

منأنابيبالسنينآلافمنذصئالناس.تاريخيةنبذة

رصاصيةأنابيبالرومانوامحتخدمالماء.لنقلالصلصال

الروادعملوقد.المائيةبالممراتالعامةالنافوراتلتوصيل

تمفتحاتبهاخشبيةكتلمنالمياهأنظمةالأمريكيون

بعدفيماالأنابيبصنعواثم.مراكزهاخلالمنتجويفها

بهاتصنعالتيتلككثيراتشبهبطريقةوألواحأطواقمن

البرأميل.

الجديدالعهدمنالأولىال!ربعةالكتبالأئا!جدل

عنالرئيسيةالمعلوماتمصادرإنهاويقال.المقدسللكتاب

أطلقوقد.النصارىعندالسلامعليهالمسيحوتعاليمحياة

بكتابتهاقامواإنهميقالالذينالأربعةالرجالأسماءعليها

علماءمنكثيراأنإلاويوحنا،ولوقاومرقصمتى:وهم

بكتابتها.الرجالأولئكقيامصحةفييشكوناليوم

الكاملةالقصةالأربعةالأناجيلتلكمنأيفيتردلم

وأقوالهأفعالهمجموعةت!صنمنهاوكل.المسيحلحياة

135الأناجيل

محتلفةبأححاموتصنعلآحرمكانم!والغاراتالسوائلتنقلالأنابيب

اليميرعلىالصورةفيالتيالألابيباوتشكلالمواد.من!حموعةمن

إيداهولميالأرضيةالحراريةالطاقةلإشاجبموقعكعيرةشكةمنحزءا

مفاعلمندحزءأعلاهالمبيةالانالي!أما.الأمري!صةالمتحدةلالولايات

الكوداء.يغنوويةطاقة

وجميعها.معيننصرانيمجتمععقيدةعنتعبيراكتبت

ومعجزاته.السلامعليهالمسيحتعاليمتصف

إضافيةتفاصيلفيولوقا،ومرقص،متىأناجيلتتفق

هذهتتشابه،الحقيقةوفي.السلامعليهالمسيحبرسالةتتعلق

جنبإلىجنباترتيبهاإمكانيةتتيحلدرجةالثلاثةالأناجيل

وتسمىالاختصار.الترتيبهذاويسمىمتوازيةقوائمفي

لإمكانيةالمتشابهةبالأناجيلولوقاومرقصمتىأناجيل

بينالتشابهالعلماءمعظمويفسر.الطريقةبتلكترتيبها

كانلذلكأولهاكانمرقصأنبافتراضالثلاثةالأناجيل

نأأيضاالباحثونواستنتج.ولوقامتىمنلك!!مصدرا

إليهأشاراآخرمصدراالمشعملاقدولوقامتىمنكليكون

هذامننسخةتوجدلاأنهإلا"!"!.الإنكليزيبالحرف

المصدر.

نأالمحتملومن،الأناجيلأقصرهو.مرقصإنجيل

تركيزوكان.وجيزةبفترةم07سنةبعدكتبقديكون

سربقولهمالباحثونإليهمايشيرحولالرئيسيمرقص

فىميزتينإلىالمصطلحهذاويشيرالسلامعليها!لسيح

عليهالمسيحيأمرأولأ،.السلامللمسئكلليهتقديمهطريقة

ثانيا،.عنهمايعرفونإفشاءبعدمكثيراالاخرينالسلام

أنه!اإلالتلاميذهخاصةتعليماتيصدرأنهمنبالرغم

المسيحقدمقدمرقصيكونأنويحتمل.فهمهفيفشلوا

عليهالمسيحبأنالقارئلتذكيرالطريقةبهذهالسلامعليه

!!خء---
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منيكونأنلايمكنبهوالإيمانأ!راره،أصه!عخصالسلام

.تالمسلط

حواليتمتقدكتابتهت!صنأنالمحتملمن.متىإنجيل

أنهإلاتقريباكلهمرقصإنجيلعلىاشتملوقدم08عام

أصسلام.اعليهالمسيحأجمتعامنكثيرةأخرىتعاليمأضاف

طويلة،مقالاتش!!لفيأ!ي!التعاتلكبترتيبمتىقام

أعسلاماعليهعيسىمتىقدءولذلك،الجبلخطبةأشهرها

أ!عدتصدية!هواهسيحأرعلىورحص.تبشيريكمعلم

الله.لممدصةالمتولير،للقانونالنهائيوالمفسرلليهود،الله

.الأمجميعتشم!طالدهمملكةأنإلىأيضامتىوأشار

عامحواليكتبقدي!صنأنالمحتملمنلوقا.إنجيل

أدرجوقد.مرقصإنجيلنصفحواليعلىويشتمل.م85

يسوعرحلةفيأضافهاانتيالجديدةالمعلوماتمعظملوقا

حدإلىيسوعلوقاقدمولذلك.أ!دساإلىالج!يلمن

نأإلىأ!قاأشار.حتفهإلىذاهبمسيحكرسولكبير

جميعخلاص!وسيلة5إسرائيابنيآمالمحققهويسوع

ضي!أ!هشاإنجيلىامشمراروراءهيالموضوعاتوهذه.الأم

الرسل.أعمال

بينتمتقدحضابتهت!ضنأنالمحتملمنيوحنا.إنجيل

بمالمتشابهةالأناجيلاعنيختلفوهوأم01و09عام

ب!تتنقلالسلامعليهالمسيحأنيوحناإنجيلفينجدفمثلا

المتشالهةالأناجيلنجدبينما،رمعالتهأثناءوالقدسالجليل

الجليلمنبالقربم!صثالسلامعليهالمسيحبأنتقول

الأساسوكان.القدسإلىأخيرا!عافرحتىرسالتهطوال

بأنالقائلالرأيهوالسلامعليهأطمسيحيوحناتقديمفي

لخلاصإسساناصارتالتيالارليةاللهكلمة!والمسئ

السلامعليهالمسيحأفعالقصةيوحناوروى.العالم

ح!طمة.أطعاك!لفسهقدمليوضئثيفوتعاليمه

صريحةلشاراتفيهوردتالذيبرناباإنجيلوهناك

.النصارىمعظمبهيعترفلالذلكصت!؟!محمدبالرمعول

والرسل.الأنبياءانظر:

بمالمأثورةالمسيحأقوال،المقدسالكتابأيضا:انظر

الربانية.الصلاة

)السطح(،تركيابمالصغرىآسياانو:.الأئاصول

لدولة.ا،العثمانية

فيلسوف.(م.ق824-؟005)اسكسجورئاأ

المادةفييحدثلاأضغيراأنيبرهنأنحاول.قديمإغريقي

كلأنحسجوراسأنااشترض.ذلكخلاثظهرولوحتى

منالصغرمتناهية!"بذور!!منهائلعددمنمكونةالأشياء

بلأبداتتغيرلاالبذورهذهوأن.المادةمنمختلفةأنواع

وتعد.مختلفةمجموعاتفيخليطشكلعلىتوجد

اندماجأوتجمعإعادةمجردألمادةافيأظاهرةاالتغيرات

هذهحدوثأجلومن.التغيرةغيرالبذورلهذه

يعتقد.الحركةإلىنحتاجفإنساثانيةمرةالاندماجات

هىالصلتدعىالكونفيقوةهناكأنأناكسجوراس

البذور.تحركاشتي

يستخدمإغريقيفيلسوفأولشسحوراسأناصان

أممون.افيثةالمحرالقوةنيشر!أحقلىا

(.الان)تركياأصغرىاآ!ميافيأناكسجوراسوأرر

الكتابيحتويعاما.ثلاثينلمدةأثينافيبالتدريسوقام

أفكارعلىالفيلعسوفلهذابقيأسدياالوحيدالفلسفي

وأالأحياءوعلمالجويةالارصادوعلماالفلكبعلمتتعلهت

البيولوجيا.

(.الشمس)دراسةالشمسأيضا:الظر

إغريقي.فيلسوف.م(.ق161547)أئاكسمئدر

الأشياءكلأنالقدماء،الإغريقأغلاسفةامث!مثلهاعتقد،

المادةهذهعلىوأطلق،واحدةأساسيةمادةمنتأتي

موادعنالمادةهذهليفرقربماوذلك،مصطباللامتناهي

والماء.أضرابواوالهواءالنارمث!نسبيامعروفةأخرى

منانبثقتقدالموادهذهأنألاكسمندرظن

الزائدةالحرارة"عاقبتلم!التيالقوانينححسباللامتناهي

القاسيةوالرطوبةالشديدوالبرد،والرطوبةبالبردوالجفا!

والحفا!.بالحرارة

طبيعياشرحاأعطواأصذيناأوائ!منأناكسمندركان

تنبأوقد.الأسطوريالشرحمنبدلآالطبيعيةللتطورات

قدالحيواناتأنبقولهوالارتقاء()النشوءالتطوربنظرية

السمكمنالبثحروتطوررطبمحيطمنأصلاأتت

(.رأيه)حعسب

القرنفىعاشيونانيفيلسوفأئاكسيمدئيس

الفلاسفةمنالكثيرمثلمثلهاعتقد،الميلاد.قبلالسادس

وعلىالأشياء.جميعلشكلوحيدةمادةهناكأنالقدماء،

هيالمادةهذهأناعتقد،الفلاسفةمنالاخرينخلاف

منالناسأناعتقدقدأناكسيمينيعم!يكونوربماالهواء.

اعتبارأمكنلوبيسرالعالبمفيالتغيريشرحواأنالممك!

أناكسيمينيساراءاتتأغد.نفسهالعالمهيالأصليةاالمادة

منالهاطلللمطرملاحظاتهمنالكونوطبيعةأصلحوأ!

الماءوأنالماء،منتتكثفالأرضأنلهبداحيثالغيوم

أيضاأناكسيمينيسوظنالتبخر.بوساطةهواءإلىيتحول

النارمثلطبيعيةموادإلىتحولاتهتقررأ!واءاكثافةأن

.والحجارةوالماءوالترابوالغيوموالرياخ



منلنوعيناسمالأناكندةأفعى.ألمحعى،الأئاكئدة

أمريكامنالمداريةالمنطقةفيالموجودةالكبيرةالأفاعى

المائية.البواءاتأيضماالأناكندةأفاعيتسمى.الجنوبية

طولحتىينموأنالأفاعيهذهمنواحدلنوعويمكن

البالغةالأناكندةافاعىجميعولكنأكثر.أوأمتارتسعة

فىأفعىتوجدولاطولا.المترونصفأمتارأرلعةتتجاوز

.الطولهذأمثلتجاريالجنوبيةأمريكا

ماوغالبا،زيتيأخضربجلدالأناكندةأفاعيتتصف

هذهوتعيح!السوداء.والنقطالحلقاتمنالعديدلهايكون

هذهوتلدالأنهار.فىتسبحماوغالئاالماءبجانبالأفاعي

تضمعالتيالأخرىالافاعيمعظمبعكسصغارهاالأفاعي

بيضا.

لدى.الأرضيةال!صةمىالغريالقسم!يالأفاعىأكبرالأناكندة

تعيشسوداء.نقطأووحلقاتزشكيأحضرحلدالنموذحيةالأناكندة

الجنوبية.أمريكافىوالأنهارالمداريةالغاباتفىالأناكندة

العصافيرمنالأناكندةلأفاعيالرئيسىالطعامشألف

فرأئسهاالأناكندةأفاعىتقتل.الصغيرةوالثدييات

والأفاعي.التنفسمنلتمنعهاحولهابقوةبالالتفاف

.الكبيرةالثد!اتتهاجمالتيهيفقط،منهاجداالكبيرة

وذلكالأعداءضدنفسهاعنالأناكندةأفاعيتدافع

ليسوعضهاحصارها.حالةفىبالعضأو،بالانسحاب

بليغة.جروحاتسببأنيمكنالكثيرةأسنانهاولكنلمساما

الأصلة.بمالعاصرةالأصلة:أيضاان!

العطرةالعصاريةبثمرتهمعروفاستوائينباتالأظظس

اسمهاكتعسبأنهويحتملالصنوبر.تفاحأيضاويسمى

كثيرويستمتعكبيرا.صنوبرمخروطتشبهالثمرةلأنهذا

فيأوللتحليةثمارهوأكلالأناناسعصيربشربالناسمن

بلدأيمنأكثرالأناناستايلاندوتزرع.الفواكهسلطة

العالم.أناناسربعحواليهناكالفلاحونينتجإذآخر،

137سنانالأا

إلى06حواليطولهيبلغحتىالأناناسنباتوينمو

وللثمرة.كجم4إلى2حواليالتمرةوتزن.سعم09

أخضرأومخضر،برتقالىغلافأيجرابالناضجة

مجموعةالثمرةقمةعلىوتوجد.غامقأخضرأومصفر،

وهو-الثمرةولب.التاجتسمى،الصغيرةالأوراقمن

هذاومع،فاغأصفرمتماسك-الناسيأكلهالذيالجزء

الاناناسمنزراعتهتنتشرنوعوأكثر.أبيضيكونفقد

النوعياتبعضولكنالبذور،عديموهو،الأملسالفلفل

.الجرابتحتبنيةبذورلها

شكلعلىمزرقةخضراءأورأقالأناناسولنبات

معظمأوراقولحواف.سميكجذعحولتنمو،لمميوف

أناناسأوراقأنحينفي،حادةأشمواكالأناناسأنواع

الأوافصإلا!أضضلاالدعكليالأ!رالفلفل

وجذور،الأرضتحتجذوروللأناناسوحدها.والقاعدة

.الأرضفوقتنموصغيرة

تظهرشمهراا6إلى41النباتعمريبلغوعندما

زهوربهاتتصلزهريةساقوهي.المنتصففيالنوارة

تنموأنوبعدأحمر.قرنفلياكوزاتشبهوالنوارة.رقيقة

التفتحفيتبدأطولأ،سنتيمترأتخمسةحواليالنوارة

ليومزهرةكلوتزهر.بنفسجيةزرقاءزهورشكلعلى

03إلى2.غضونفىالزهوركلوتتفتح،فحسبواحد

تتوحدثم.ثمرةباكورةإلىزهرةكلوتتطوريوما.

كاشطالتىالزهريةالساقمعللبواكيراللحميةالأجزاء

تسمىالثمربوأكيرمنالموحدةالمجموعةوهذهبها.متصلة

والساقالمتعددةالثمرةهذهوتكون.ا!لتعددةالثمرة

الأناناسجرابيتطورثمللأناناس،الأصفرالمركزالزهرية

أوراقالجذعمنوتممو.معيوفتحكدع!أوراقهالأناناسنبات

أصغر.أوراقالثمرةم!تنموبين!اكبيرة



الأناناس138

حلددلادي!صقدرةتعصارةولا!دىةرائحةذول!لهاالأناناسثمرة

عام!ما.أحصرأو!صكلىراأحصرأرمحضراستقالياالحامداصسمبكا

الوريقاتتسمى،جامدةسميحةورقيةتراكيبمن

".بة(أعنا)االزهرية

دافئ!ناحإلىالأناناسالباتاتتحتاخ.والإنتاخالزراعة

ياشل!شرائد،أاالاءيضرهاوقد.الصرفجيدةوتربة

الأرضاالأناناسارراعيحرثو.الجادةالأقاليم!ابعضفيلازم

والولاياتايهاوفيوجيدا.ويفتتونها،زراعتهقبلبعمة!

آلةيستخدمونالأخرىاالمناطه!وبعضالأمري!صةاالمتحدة

ضارةحلقيةديدادأغت!!التربةفيمعينةكيميائيةموادتضع

همممادا،الآأ،لفستسقصأوكذأسك.الخيطيةالديدانتسمى

وهده.الأرضاعرالبلاستيكمنعرجضةأشرطةوتمد

منالتسربمنأش!جميائيةاالموادتحفظالبلامشي!صةالشرائط

،والنداوةالطراوةعلىيحاشظالبالأ!متيكأنكما،التربة

.الأعشاباويقاومدافئةالترلةويبقي

نباتشيالأربعةاالأ!هـاءا!تأيمطمنالأناناساوينرع

وأالترقيدة2النتوءاتأوالبراعمأالأناناس

منالبراع!اوتخرخ!.ا!لمصات4التاخ3الأغراس

أسفلالزهريةالساقمنالأغراستنموبيمماالرئيسيةالساق

علىالأوراقمجموعاتفهيالتيجانوأما.مباشرةالثمرة

تحتالجذورمنالممصاتوتنشأ.الألاناساثمرةقمة

الأرفي.ا

والممصاتوالتيجانوالأغراسالبراع!العمالويدح!

بإحدىالبلاستيكفيثقبونبأيديهما،البلاستيكشرالطفي

فقد،دقيقةزراعةالأناناسانباتاتوتتطلب.الزرعأدوات

تجعلكيالهورموناتتشبهحيميائيةمواداشراعيستخدم

وتقومبطيعتها.تفع!!ممالألصرعأ!طهاوتؤتىذقحرأخباتاتا

والتسميد،واششرا،عشاب1أصةإزاعملياتأال!لات

جاهزاالأناناسويكونيدويا،آداؤهاأطعتادامنحصانوقد

نباتويحملشهرا.02بحوافيزرعهلعدللقطف

يحملوربما،الأولىحةأ!ااصيواحدةثمرةالأناناسا

الفلاحينمعظمويعيد.أخالثةااوأخانيةاالطرحةفيثمرتير

.ثلاثأوطرحت!تح!بعدالحقولزراعة

فيلتقطالأقطار،معظمفيالأيديلاالأناناسرويجنى

الساقمنلنزعهاويلوونها،التاجمنأضمرةاالأناناسقاطفو

مربوطةكبيرةسلالفيالأناناساحباتنيضعوو،اكأكيهـصةا

علىتحملمنصيرهس!!رطهوركى،ى
الخس-!صماا-ة11011

أس!صرو.ا

الحاصدةتسمىآلةالأناناسزرابعضويستخدم

منالالةهذهوتتكونأنخمر،اجيعمليةتسهلالناقلة

فيها.مبنيللنقلحوضلها(معدنية)ذراعطويلةذراع

خلالالشاحنةهذهوتتحركبشاحنةالذراع!و--

صفوففوقممتدةالذراعتكونبينماالأناناساحقوأ!

،الذراعوراءالأناناسقاطفوويسير.أضباتاتاصتكثيرة

حوضفيويسقطونهابأيديهماالأناناشاحباتفيلتقطهون

أحشاحنة.اإلىالأناناساضالحويحم!و،أضآا

وتحزنالأناناسحباتتغس!!أضعبئةامعملىوفي

اللبابواستخراجالأغلفةبإزالةأسةآوتقومالحجما.حعسب

شرائحإلىالثمرةتقطعذأسكوبعدالأناناساأطرافوقطع

علبفىالثمارتوضعل!امختلفةبأحجامقطعإلىأو

يعبأكما.العلبإغلاقويحكم،شرابإليهاويضاف

العلبتسخنوأخيرا.المحلىغيرالأنالاسلبابعصير

التلف.تسمببقدمجهريةكائناتأيةعت!

،أخرىعديدةاستعمالاتالأناناسأضباتاتأدكما

علفصناعةفيالنباتمنمتنوعةأجزاءتستخدمحيث

ينسجالفلبينوفي.والأدوية،اللحومومطريات،الماشية

بينا.يسمىقماشفيأضباتاأليافالنالم!

قدالأناناسأنالعلماءمنكثيريعتقد.تاريخيةنبذة

الذين،وطاقمهكولمبوسحصيستوفروأن،البرازيلفيلشأ

نأالمحتملمن،أم394فيالغرليةالهندجزراكتشفوا

ثم،الأوروبيينمنالفاكهةتلكتذوقمنأولهمايكونوا

معظمفىمنتشراذلكبعدالأناناسالأوروليونوجد



الثمرةفأخذوا،الغربيةالهندوجزرأمريكاووسطجنوبي

هيوأصبحتمحميةبيوتفيوزرعوهاأوروباإلى

والأثرياء.المالكةللأسرةالمفضلةالفاكهة

القرنأواسطخلالللأناناسالاقتصاديالإنتاجبدأ

أما.إفريقياوجنوبالازوروجزرباسترالياعشرالتاسع

البرازيلهيللأناناسالمنتجةالرئيسيةالدولفإناليوم

والمكسيكوماليزياالعاجوساحلوإندونيسياوالصين

.المتحدةوالولاياتوتايلاندإفريقياوجنوبوالفلبين

.لثمرةا:أيضاانظر

حكمذاتأسعكتلنديةمقاطعةوإوريلأئاديل

علىاقتصادهايقوم.وجالويدمفريزإقليمفيمحلي

فيالخفيفةالصناعاتوبعض،الشمالفيالأغنامتربية

الحديديةالسكةوخطالرئيسيالويقويمر.الجنوب

يبلغ.المقاطعةعبروجلاسجولندنبينيربطاناللذان

جريتناقريةالمقاطعةوتضمنسمة0.836ءالسكانعدد

وجالوي،دمفريزبمجرينجريتناانظر:.الشهيرةجرين

إقليم.

للرطوبةالبذوركلتحتاجالبذور.نموهوالافيت

المتطلباتوهذه.تنبتكيءوالدفوالأكسجين

لاخر.نوعمنتختلف-للدفءالحاجةوخصوصا-

أيامخلالتنبتالختلفةالا!شوائيةالنباتاتأنواعفبذور

النباتاتمعظموفي.الملائمةالظروفتوفرتإذاقليلة

ولا)اللانشاط(.السباتفترةخلالالبذورتنمو،ال!خرى

توفرتإذاحتىشهورأوأساليعخلالالمسبتةالبذورتنبت

كسرإلىتحتاجالمسبتةالبذورفبع!.المطلوبةالظروف

إلىيحتاجالآخروبعضها.تنبتأنقبلالخارجيةالقشرة

حتىالإنباتيؤخروالسبات.الشمسضوءزيادةأوبرودة

الإنباتيؤخرالسباتفمثلا.الملائمةالظروفتتوفر

فيالموتمنالنباتيحميوبذلك،الربيعفصلخلال

التالي.الشتاء

وكل.زهريةنباتاتللبذورالمنتجةالنباتاتومعظم

واقية.سميكةبقشرةمغطاةالزهريالنباتمنبذرة

)السويداء(الأندوسبرمتسمىالأنسجةمنطبقةوهنالك

الفكمروريالغذاءالمسويداءتخزن.البذرةقشرةدأخل

يتطورالذيالجنينعلىكذلكالبذرةوتحتوي.للإنبات

تلتصقالمحوريسمىطويلجزءوللجنين.ناضجنباتإلى

وتمتص.الفلقتينتسمىالبذورمنورقتانأوورقةبه

أعلىالواقعالجزءويتطورالسويداء،منالغذاءالفلقتان

مكتملةغيرولمماقلأوراقبراعمليكونالمحورمنالفلقتين

والذيالفلقتينأسفلالموجودالجزءأما)تبرعم(.النمو

913لبركاتابوأ،الأنباري

فيتطور(السفلىالجنينية)سويقةفلقيالتحتيسمى

الجنيني.الجذيرويسمىللنباتالأو!الجذرليكون

يبدأوعندما.السباتفترةخلالجافةالبذوروتصبح

هذهوتثير.التربةمياهمنكبيرةكمياتتمتص،الإنبات

تحويلمنالسويداءتمكنالتيالكيميائيةأضغييراتاالمياه

للنمو.النباتيحتاجهاطاقةإلىالخزنالغذاء

السويدأء،ضعففيأيضاالمياهامتصاصيتسبب

وينموالجنينيالجذيرويبرزوفتحها.البذورقشرةوانشقاق

النباتأنواعبعضوفي.الأولالجذرمكوناالتربةداخل

إلىويتجه.فلقىالتحتمنالعلويالجزءطوليزداد

بعضوفي.الأرضسطحخارجإلىالفلقاتويدفع،أعلى

وفى.الأرضتحتالفلقاتتظلالأخرىالنباتات

سطحفوقأعلىإلىفلقيةالفوقالأجزاءتنموالمجموعفن

ولى19والأوراقالساقنموذلكفينئكنالأرض

النباتبإمكانيصبح،الإنباتيكتملوعندما.الم!ضملة

،جذورهطريقعنوالمعادنالمياهعلىالحصولالصغير

أوراقه.طريقعنالغذاءوصنع

.البذرة،النبات،الفلقة:أيضانظرا

9111هـ،577-15)3البركاتأبو،الأنباري

،الأنباريالوفاءأبيبنعبدالرحمنأم(.811

فىولدشهير،ونحويمما،لغويعالم،الدين:كمالالملقب

أبيهعنروىفقد،وتقوىعلمأسرةفي،بالعراقالأنبار

فىبغدادإلىانتقلثمالأنبار،فيدراستهوبدأ.وخاله

.ماتأنإلىفيهاوأقامصباه

فقد،والعربيةالدينبعلومالأنباريالبركاتأبوتثقف

يدعلىببغدادالنظاميةبالمدرسةالشافعيمذهبعلىتفقه

الرزازبنعمربنمحمدبنسعيدمنصورأبي

واللغةالنحوبدراسةواهتمباليسير.وحدثهـ(953)ت

.اللأدبوقراءة

ابنوخاله،عبيداللهبنمحمدأبيهعنالحديثأخذ

الشهرزوريالقاسمبنومحمد،الأنباريالخطب

منأيضاوسمعه38ءهـ(،)تالخافقينقاضي،الموصلي

.الكلاموعلم،وأصولهالفقهفيمؤلفاتوله،غيرهم

منصورأبو:العربيةعلومفيمشايخهأبرزأنكما

أخذهـ(953)تالجواليقيمحمدبنأحمدبنموهوب

بعلمانتفعأنهالألباء.كمانزهةفيعليهوأثنى،اللغةعنه

المقرئعبداللهبنأحمدبنعليبنعبداللهمحمدأبي

هـ(.54أ)ت

البركاتأبيفيبالغاتأثيراأثرتالتيالشخصيةأما

أبيالشريفشيخهشخصيةفهىالعربيةعلومفي

ءهـ(42)تالثعجريابنعليبناللههبةالسعادات
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الشجريبنالشريف!"وكان:النزهةفىعنهقالالذي

منرأينامنواخر،العربيةعلماح!منرأينامنأنحى

ومشايخه."أحربيةاعل!اأخذتوعنه...وأكابرهمحذاقهم

.كثيرون

النظامية،المدرسةفيالتدريعم!البركاتأبوتولى

أحد،علىبعلمهيبحلالأوكان.فيهاأسحوالإقراءوتصدر

اخرانق!!يإنهحتىوالشهد،الورعفيالمثلبهوضرب

والتأليف،والعبادةأضعليمبامشتغلاليتهشيالدنياعنحياته

البيانأشهرها:مؤلفا،وثمال!!مئةبلغتمؤلفاتهأنوذكر

الخلافمسائلفىالإنصافبمالقرآنإعرابغريبفى

الإغراب،الأدلةلمعبموالكوفيينالبصريينالنحوصلنبين

فيالألباءنزهةبمالعربيةأسراربمالإعرابجدلفي

الأدباء.طبقات

884-هـ،327-271)بكرأبو،الأنباريابن

شسيته:بشار.بنمحمدبنالقاسمابنمحمد38!م(.

يةوراروفقيه،يأخوعاك!.الأنباريابن:وشهرتهأبوبكر

وتلقىببغدادنشأ.أ!جرياالرالنيالقرنعلماءمنشهير

علماءكبارمنيعدأ!ذياأبيهعنفأخذعلمائها،عنالعلم

مما،المفضلياتكتابلثرخعنهوروى،زمانهفيالكوفة

وكانبكر،أبيإلىفنسبوهالخطأفيالخاسبعضأوقع

وأكببغداد،في11حلقاتفيوالمعرفةالعلمينشد

بنأحمدأحباساأبىعصرهفىالكوفيينإمامحلقةعلى

القراءحلقاتمنكثيرعلىاخت!فكما"ثعلب".يحيى

منالكتيروروىواللغويينوالنحاةوالمحدثينألمفسرينوا

أخذأ!ذيناأسماءحتبهشيذكروقدوغيرها.الأشعاراكتب

فىالزاهرحضابهفيمنهماكثيراذحص،عنهموروىمنهما

المعلقاتفيهشرحالذيوكتابه،الناسكلماتمعانى

السبع.

مؤلفاتهوكثرةعلمهوسعةالحفظعلىبقدرتهاشتهر

وفطةذكاءمنبهماعرفجانبإلى.ومحفوظاته

ج!ا.وتواضع

فىيمليوالدهفكان،والدهحياةفيللتدرلستصدر

يمليوكان،أخرىناحيةفييمليوهوالمسجد،منناحية

كتبهجميعفيألداكتابمنولايملي،حفظهمن

خلقمجالسهوحضرالدارسود،عليهكثرلدا؟ومصنفاته

المتعلمين.منعظيما

حففهأبسعةشهرتهوزادتأعلم،بامنزأضهعلتوقد

الخليفةدعامما،معاصريهعلىوبتميزهمروياتهوكثرة

وتثقيفهم.أولادهلتأديبطلبهإلىباللهالراضي

الدنياالحياةمتععنبنفسهضاناالعلمإلىمنصرفاكان

وسائروملبسهومشربهمأكلهفيمتواضعازاهداولهوها،

وأبامرأةالعلموطلبالبحثعنينشغ!!لم،حياتهأمور

لإفراطه،ويسارهغناهمعدالبخلوصف!إنهحتىغيرها،

.الطعاممنأ!ذماأكلهوعدم،التقشففي

بمنيشيدكانأنهعليهفيدلأسلحقوحبهتواضعهأما

نقلكمافيه،وقعتصحيفأوتحريفأوخطهأإلىأرشده

لطيف.حسنشمعرولههذا.منحانباقطنيأ!داراعنه

اللهكتابفيوالابتداءالوقفإيضاح:مؤأعاتهرأشهر

،الجاهلياتالطوالالسبعالقصائدشرحوجل،عز

،الناسكلماتمعانيفىالزاهربموالمؤنثالمذكر

،والإتقانالدقةفيغايةوهي،متنوعةكثيرةومؤلفاته

.النق!طفيوال!مانة

أهممنيعدكتابالنحاةأنباءعلىالرواةإنباه

أبوألفه.العربيةعلماءتراجهاتناولتأضياالمصنفات

هـ،646-)568القفطييوسفبنأ!ديناجمال،الحسن

أعلاملتراجمشاملمعجمأحخابواأم(.1721-482

المؤلف،زمانوحتىالهجريأ!الأراأغرنامنذأسحواواطغةا

يمتازكبيركتابوهو.أ!جرياأصسالغاأ!هـنامنتصف

.المادةوغزارةالتصميفوجودةالمنهجبسداد

العالممشارقفيواللغويينللنحويينالقفطيترجم

:يقولحيثمقدمتهفيذلكذكرومغارله،الإسلامي

لإفادتهماتصدركنواللعةالنحوعلميمشايخ"!وذكرت

والبحرينواليمنالحجازأرضفيوروايةوتدريساتصنيفا

بقاعوعدد."لم..فارسوأرضوالعراقواليمامةوعمان

الأندلسإلىوصلحتىالإسلاميأصمالعافىالعلم

أولبقصةومرالكتابلهذاتأليفهممببدكرتم.صقليةو

أصئمكررامماذلكفيالرواةوماقالهالمحووضعمن

فىموضوعهاستهلثم.المصنفاتهذهمثلفيمألوفا

رضي،طالبأبيبنعليالمؤمنينأميرأخباربذكرالتراجم

التزمثمالدؤليالأسودأبيبأخبارذلكأردفثم،عنهالله

أحمد.اسمهلمنبالترجمةفبدأالمعجميأضرتيباذلكبعد

كبيرا.النهبوفيقاهذافىوفقوقد

لمللأنباري،الألباءنزهةكتابمثلالكتابوهذا

إلىتعداهمابل،واللغويينالنحويينتراجمعلىيقتصر

المحدثينذكرحيثلذلكيكتفولموالشعراء،الكتاب

ترهةانظر:.حكمهمفيومنوالمؤرخينوالعروضيين

التراجمترتيبمنالمتقدميننهجعلىفيهوسارالألباء.

عدمهوعليهالوحيدالمأخذانإلا.المعجمحصوفعلى

قبل)عثمان(فيهتجدفقدالأسماءتوانيفيالدقةالتزامه

لأنكعندهمالمعروفهوالترتيبهذاولعل)العباسي(.

مثل،القفطيسبقتالتىالمصنفاتمنكثيرفيتلحظه

.وغيرهللآمديوانحتلفالمؤتلفكشاب



إلىالقفطيفيهايلجألمجذا،غزيرةالكتابومادة

لديه.المتوفرةالمادةعليهتمليهبماإلاوالاقتصارالإيجاز

فيالمصنفبذلهالذيالكبيرالجهدالكتابفيويبدو

هي،ترجمةألفنحوتراجمهبلغتحتىالمادةجمع

كانواسعةوثقافةمديدةوعصورعديدةكتبخلاصة

وهذا.مزدهرافيهالتأليفكانعصرفييتمئلها،المؤلف

منكثيرعنيغنىحواهاالتيالغنيةالحصيلةبهذهالمصنف

موضوعه.فيألفتالتىالكتب

كبيرةكمياتبنقليقومجهازالحرارىالألبوب

الحرارةدرجةعلىمإلحفاظيلآخرمكانمنالحرارةمن

نقلالحرارةوتستطئأنابيب.النقلأثناءثابتةبقيمة

تلكعنمساحةوحدةلكلالحرارةمنبكثيرأكبركميات

،النحاسذلكفيبماالفلزيةالموصلاتأفضلتوفرهاالتي

فإن،الحرارةنقلأجوةمنالكثيرعكسوعلى.والفضة

وهذه.خارجيةقدرةمصدرلاتتطلبالحراريةالأنابيب

طاقةنقلو!ميلةالحراريةالأنابيبمنتجعلالأخيرةالخاصية

اقتصاديا.تكلفتهارخصعنفضلا،كفاءةأكثرحرارية

منالحرارةفائضلإزالةالحراريةالأنابيبوتستخدم

حالاتوفي.والمعداتالإلكترونيةالأجهزةأنواعبعض

إلىالحرارةهذهبنقلتقومالحراريةالأنابيبفإنكثيرة

بها.للاستفادةاخرمكان

تكييفأجهزةبعضفيالحراريةالأنابيبوتستخدم

.الحرارةدرجاتلتنظيموذلك،المركزيةوالتدفئةالهواء

نهايةمنمغلقةفلزيةأنبوبةمنالحراريالأنبوبويتكون

السوائل.تسربتمنعبمادةالداخلمنومبطنةطرفيها

داخلويو!.الباروكةاس!االداخليةالبطانةعلىويطلق

.الليثيوممصهورأوالميثانولأوالماءمثلسائلالبطانة

بامتصاصالسائلهذاويقوم.العاملالسائلويسمى

ثم،الأنبوبنهايتيإحدىفي،حراريمصدرمن،الحرارة

فىضغطاويولدالباروكةخار!البخاروينسابيتبخر.

الضغطهذاويتسبب.الانبوبمنالأخرىالساخنةالنهاية

الأكثرالأخرىالنهايةإلىالبخار،منجزءتحريكفي

تكثفيحدثالأخيرالجزءهذاوفي.الأنبوبمنبرودة

الحرارةهذهنقلإلىمايؤديوهو،تبريدهأثناءللبخار

النهايةإلىالسائليعودذلكبعد.الأنبوبجدارخلال

الخاصيةبسببالباروكةخلالالأنبوبمندفئاالأكثر

الشعرية.الخاصيةانظر:.الشعرية

نقلهايتمالتىالحراريةالكميةهذهحرارةودرجة

نقطةأودرجةتقريباتعادل،الحراريالأنبوببوساطة

يتبخرعندهاالتيالحرارةدرجةأي،العاملالسائلغليان

الضغطكانطالما،ثابتةالغلياندرجةوتظل.السائل

141الأنبياءوالرسل

فإنالأخيرالسببولهذاتغيير.بلابالأنبوبالمحيطالجوي

الحرأرة.درجاتلضبطدقيقةوسيلةتمثلالحراريةالأنابيب

)الترمومتراتالترمومتر:انظر.لوردونألبوبئ

الملعيار.التشو!ية(بم

بيتو)مقياسالسفنسرعةمقياسانظر:ييتو.أديوية

(.الكودي

.قناةاستاخيو،انظر:.السمعيةالألبوبة

الكريمالقرآنسورمنالأنبياءسورة.سورةالأفيياء،

والفرون.الحاديةالشريفالمصحففيترتيبها.المكية

الأنبياءتسميتهاوجاءت.آيةومائةعشرةاثنتاآياتهاعدد

استعراضفي،الكرامالأنبياءجملةفيهاذكرتعالىاللهلأن

أحيانا.ويقصرأحيانا،يطولسرلغ

فىالإسلاميةالعقيدةموضوعتعالجالم!صةالسورةهذه

والجزاء.والبعث،والوحدانية،الرسالة:الكبيرةميادينها

وعنوأهوالها،والقيامةوشدائدهاالساعةعنوتتحدث

الأنبياء.قصص

عنالناسغفلةعنبالحديثالكريمةالسورةأبتدأت

مغرياتشغلتهموقدوالجزاء،الحسابوعن،الاخرة

دلائلالسورةوتناولت.المرقوبالحسابعنالحياة

عنالحدي!تناولتكما،والافاقالأنفسفيالقدرة

لاولكنهم،الغابرينمصارعيشهدونوهم،المكذبين

الرسل،بعضقصصالسورةتتناولثم.يعتبرون

مثومهاسملامعليهإبراهيمقصةعنبإسهابوتتحدث

عن:فتتحدثالكرامالرسلعنالحديثوتتابع،الوثنيين

،وسليمان،ودأود،ونوح،ولوط،ويعقوب،قسحاإ

،النونوذي،الكفلوذي،وإدريسو!!ع!اعيل،،وأيوب

التيوالشدائدالأهوالبيانمعبإيجاز،وعيسىوزكريا،

بنمحمدالمرسلينسيدرسالةببيانوتختملها،تعرضوا

للعالمين.رحمةالمرسلعبدالله

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:أن!

الكريم.القرانسور(،وسوره

اللهاصطفاهمالبشرمنرحالوالرسلالأئبياء

تعالىاللهأنهووالأنبياءالرسلبينالفارق.إليهموأوحى

بهابالعملوأمرهمقديمةأوجديدةبشريعةالأنبياءبعث

بنيأنبياءمنالكثيرينمثلالإخرين،قدوةليكونوا

لأنإليهاجميعاالناسبدعوةيأمرهملمولكنه،إسرائيل

فقد،الرسلأما.فحسبقومهفييرسلنبيكل

إلىبتبليغ!وأمرهمبضريعةإليهموأوحىاللهاصطفاهم
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هوكتاباصلإر!دمحمدعلىتعالىاللهأنزلولقد.الناس

أنزلثمزماناالتوراةإلىالسلامعليهعيسىودعا،القران

الرسوللقبفإنوبهذا،.إليهفدعاالإنجيلعليهتعالىالله

لاقدالنبىل!شورسولنبىفالرسول،النبيلقبمنأعم

رسولآ.ي!صن

العقيدةفىالإيماننأر!طمن.والرسلبالأنبياءالإيمان

علىيجب،وعليه.ورسلهاللهدأنبياءالإيمانالإسلامية

قالبينهما،تفريقدوناللهبجمئرسليؤمنأنالإنسان

إبراهيمإلىأنزلوماإليناأنزلوماباللهآمناقولوا):تعالى

موسىأوتيوماوالأسباطويعقوبوإسحاقوإسماعيل

منهمأحدبيننفرقلاربهممنالنبيونأوتيوماوعيسى

ببعضالإنسانآمنوإذا.أ36:البقرة!مسلمونلهونحن

الإيمانفيبينهموفرقالآخر،بالبعضيؤمنولمالرسل

ورسلهباللهيكفرونالذينإن):تعالىقالكافرفهو،بهم

ببعضنؤمنولقولونورسلهاللهبينيفرقواأنويريدون

همأولئكثإبزسبيلاذلكبلنيتخذواأنويريدونببعضونكفر

آمنواوالذين-"ءمهيناعذاباللكافرينوأعتدناحقاالكافرون

يؤليهمسوفأولئكمنهمأحدبينيفرقواولمورسلهبالله

.1-52أ05اسساء:ارحيما!غفورااللهوكانأجورهم

لتعر!فاشسلافىأرسل.الرسلإرسالمنالحكمة

وحدهاللهعبادةإلىولدعوتهم،وخالقهمبربهمالناس

كلفيبعنناولقد):تعالىقال.دونهمنيعبدبماوالكفر

36.:الحل!الطاض!وتواجتنبوااللهاعبدواأنرسولاأمة

عنوالنهي،عليهوللحفاظ،الدينلإقامةوأرسلهم

منلكمشرع):تعالىقالاللهأنزلبماوللحكمفيه،التفرق

بهوصيناوماإليكأوحشاوالذينوحابهوصىماالدين

فيه!لتفرقواولاالدينأقدمواأنوعيسىوموسىإبراهيم

.31:لشورىا

مقيمانعيممنلهمأعدبماالمؤمنينلتبشيروأرلمملهم

وإسقاطكفرهمبعواقبالكافرينوإندار،طاعتهمجزاء

تعالى:قال،ربهممنعليهمالحجةوإقامة،للناسعذركل

حجةاللهعلىللناسلكونلئلاومنذرينمبشرينرسلا)

.165اصساء:احكيما!عزيزااللهوكانالرسلبعد

السلوكفيللناسالحسخةالأسوةلتقديموأرسلهم

والاستقامة،الصحيحةوالعبادةالفاضلةوالأخلاقالقويم

لكمكانلقد)محمد:نبينافىتعالىوقال،اللههدىعلى

الآخرواليوماللهلرجوكانلمنحسنهأسوةاللهرسولفي

.12:الأحرابكثيرا!"اللهوذكر

أصولفيالاختلافمنالبشرلإنقاذاللهوأرسلهم

قال.خالقهميريدالذيالحقإلىوهدايتهم،حياتهم

اختلفواالذيلهملتبينإلاالكتابعليكأنزلناوما):تعالى

.46.اسحلا!يؤمنونلقومورحمةوهدىفله

النفستزكىالتيالصالحةالأعماللبيانوأرلمملهم

هو):تعالىقالالخير.فيهاوتغرسوتطهرهاالإنسانية

ويزكيهمآياتهعليهملتلومنهمرسولاالأميينفيبعثالذي

ضلاللفيقبلمنكانواوإنوالحكمةالكتابويعلمهم

.2:الححعة!لمحومبين

متصفارسولكليكونأنلالد.الرسولصفات

فيوالصدقالتفكيروذكاءالعق!!وصحةالفطرةلسمو

منوالعصمة،تبليغهإليهعهدماتبليغفىوالأمانة،القول

عنهتنبومماالبدنوسلامة،البشريةالسيرةيشوهماكلى

لابحيثالروحوقوة،السليمةالأذواقمنهوتنفرالابصار

بسطوةعليهتسيطرأنجنيةأوإنسانيةنفستستطيع

كانوالماهذامنشيءفىبنقصالرسلأصيبولو.روحية

،اختصاصكليفوقأ!ذياالإلهيالاختصاصلهذاأهلأ

علمأسرارعنلهموالكشفبالوحياختصاصهموهو:

الاصطفاءلهذاأهلاكانواولما،إليهمأوحيتالتىالله

لي.باشا

يعتريمايعتريهبشراشسولفإن،ذأ!كعداوفيما

وينكحوينام،ويشربيأكلفهو،أخوخاهذاأفرادسائر

بتبليغه،اللهأمرهبمالهعلاقةل!فيماينسىوقد،ويمرض

تدخلالتىالإنسانيةالأموربعضتصريففييخطئوقد

طريقعنللخطأينبهولكنه،بهالمأذونالاجتهادبابفى

به(التأسىوجوب)بمقتضىالخطأيكونلاحتىالوحى

الاضطهادويناله،الظلمةأيديإليهتمتدوقد،الصوابهو

الله.كلاملتبليغهيقتلمنمنهميقتلىوقدوالتعذيب

التبليغليتمالقتلمناللهعصمهأ،نبياء1خاتملكن

منإليكأنزلمابلغالرسوليأيها):تعالىقال،أطوحى

الناسمنيعصمكواللهرسالتهبلغتفماتفعللموإنربك

67.:المائدة!الكافرينالقوميهديلااللهإن

فيمنهمالمذكورينوأسماءوالرسلالأنبياءعدد

اللهسماهمبمنيؤمنأنالمسلماعلىشعين.الكريمالقران

يؤمنأنعليهيتعينكما،وأنبيائهرسلهمنكتابهفيتعالى

يعلملموأنبياءسواهمرسلأأرسلوجلعزاللهبأن

قال.أرسلهمالذيتعالىاللهإلاوأسماءهمعددهم

منمنهم،قبلكمنرسلاأرسلناولقد)وعلا:جل

78.غافر:!عليكنقصصلممنومنهمعلدكقصصنا

.42فاطر:نذير!فيهاخلاإلاأمةمنهـان):تعالىوقال

خ!سةوالرسلالأنبياءمنال!صيمأ!رآنافىوالمذكورون

،هود،هيمبراإ،لحصا،ريسدإ،نوح،دمآ:هم،وعشرون

يوسف،،يعقوب،قسحاإ،عي!سماإ،يونس،لوط

،ودأد،لكفلاذو،ليسعا،رونها،موسى،شعيب،يوبأ

علي!محمد،عيسى،يحيى،سلياإ،نسليما،زكريا

أجمعين.تعالىسلامهوعليهم
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ونبوتهمبرسالتهمالإيمانيجبوالأنبياءالرسلوهؤلاء

لممنهمواحدعليهعرضلوالإنسانأنبمعنى،عامبوجه

نبوةأنكرفمنرسعولآ،كانإنرسالتهولا،نبوتهين!ص

كفر.،برسالةمنهمبعثمنرسالةأنكرأو،منهمواحد

فقدعلينا،القرآنيقصهمأصمالذينوالرسلالأنبياءأما

منأحدبنبوةنقولأنلناوليسإجمالأ.بهمنؤمنأنأمرنا

الأنبياءعدادفييذكرهلمالقرانداممارلحمولأنهأوالبشر

لجط.محمدالإسلامنبيبهيخبرناولم،والرسل

الصلاةعليهوالمرسلإنالأنبياءخاتمهوءدطومحمد

يم!اللهعبدبنمحمدبأننؤمنأنعليناويجب.والسلام

الأنبياء،خاتمبأنهنؤمنوأن،وصفيهوعبدهورسولهأدلهفي

فيفأماصؤلمهي!.الرسولوسنةتعالىاللهكتابفيوردلما

وخاتماللهرسولولكن)تنزيلهمحكمفيجاءفقد،القرآن

قوله:لجذعنهأثرفقد،السنةوأما4..الأحزا!:!النبيين

بنيانابنىرجلكمثلقبلىمنالأنبياءومثل)مثلى

فجعلزواياهمنزاويةمنلبنةموفمعإلاوأجملهفأحسنه

هذهوفعتهلا:ويقولونلهويعجبونبهيطوفونالناس

واللفظعليهمتفق(.النبيينخاتموأنااللبنةفأنا:قال،اللبنة

لمسلم.

الجنعامةإلىمبعوثبأنهنعتقدأنيجبكما

التنزيلمحكمفيجاءفقد،والهدىبالحقالورىوكافة

لكميغفربهوآمنوااللهداعيأجيبواقومنايا):الجنقول

صلواتوأنه3.أ:الأحقاف!أليمعذابمنويجركمذنوبكم

ذلكفىجاءوقدجميعا،للناسمبعوثعليهوسلامهالله

ونذيرا!بشيراللناسكافةإلاأرسلناكوما):تعالىقوله

والولدالوالدعلىمحبتهنقدمأنعليناويجب28.:سبأ

اللهرسولقال:عنهاللهرضيأنسلحديثوذلك،والنفس

والدهمنإليهأحبأكونحتىأحدكميؤمنالاعثة!

نأعلينايجبكذدك.عديهمتفق(أجمعينوالنالروولده

علىبيقينالدالةبالمعجزاتأيدهقدوعلاجلاللهبأننؤمن

معجزتهالعظيمالقرأنوبأنبهجاءماكلفيعد!صدقه

بمثلأوبمثلهالإتيانعنفعجزوا،العالمينبهتحدى،الباهرة

بعفمه.

منك!م!محمدبرسالةالسلامعليهمالرسلبشروقد

منأسلممنبمساعدةبعدفيماالإسلاموتتئكللماءقبل،

والإنجيلوالزبورالتوراةنسخوالنصارىاليهودعلماء

بعضهاهنانوردبشارةعشرةثمانىمننحوافيهافوجدوا

وهي:

"لكنيمنهعشرالسادسالبابفىيوحنا.إنجيلفي

أنطلقلمإنلأني،أنطلقأنلكمخيرإنه:الحقلكماأقول

و"الفار".إليكمأرسلتهانطلقتإنفأماقليطالفاريأتكملم

منقريب)بيركلوطوس(،اليونانىللفظتعريبهو"،قليط

وابنهشامابنأنهذاويقويوأحمد"."محمد:معنى

البرقليطس.بالروميةعديطالنجياسمأنذكراخالويه

منه:والثلاثينالثالثالبابفيجاء.التثنيةسفرفى

منواستعلنساعير،منلناوأشرقسيناء،منالرب)جاء

الأطهار(.ألوفومعهفارانجبال

المكانهووساعير.باتفاقموسىمناجاةمحلوسيناء

كانالسلامعليهعيسىلأن،عيسىنبوةفيهظهرتالذي

وهذأساعير،فيالجليلأرضمنالناصرةقريةفييسكن

هذافىوليس،مكةفهى""فارانوأماأيضا.اتفاقمحل

بأنتصريحالتوراةففي،الكتابوأهلالمسلمينب،خلاف

.فارانفىوإسماعيلهاجرأسكنالله

كثيرةبشاراتبرناباإنجيلوفيلرنابا.إنجيلفى

الإنجيلهذاول!نوأحمد،محمدباسمواضحةوصريحة

منهنسخةأولعلىعثروقد،النصارىمعظمبهيعترفلا

كريميرعليهاعثر،الإيطاليةباللغةمكتوبةأم709سنةفى

إيمانه.سببذلككانوقدبروسيا.ملكمستشاريأحد

رسله،بهااللهأيدالتى،المعجزاتآيات.المعجزات

أنهاإلاوأشكالها،مظاهرهاوتباينتأنواعها،اختلفت

بمثله،يأتواأنعنالبشرعجزقدمنهاكلاأنفيتجتمع

علىصدقشماهدبذلكفكانت،مجتمعينأومنفردين

عنهاوينقما،الألسنةتخرسقاطعةوحجةالرصعالة،

تكونأنويغلب.والقبولالتسليملهاويجب،الخصوم

فيهولرز،عصرهفيانتشرلمامناسبةرسوأ!كلمعجزة

لفهمها،أدعىذلكليكون،فيهبالمهارةوعرفوا،قومه

الالتزامفىوأمكن،المطلوبعلىلدلالتهاوأعظم

السحر،انتشر(السلام)عليهموسىعهدففيبمقتضماها،

اللهأتاهمافكان،النفوسعلىبهأثرواحتىقومهفيهومهر

بالأممبابيدركومالا،القوىتبلغهمافوقموسىنبيه

والوسائل.

بنوبرع(السلام)عليهمريمبنعيسىالمسيحعهدوفي

الطينمنيصورأنأدلهآتاهممافكان،الطبفيإسرائيل

الأكمهوإبراء،اللهبإذنطيرافيكونفيهفينفخالطيركهيئة

ذلكغيرإلى،اللهبإذنالموقماوإحياء،اللهلماذنوال!برص

علىالحجةبهاوقامت،رسالتهبهاثبتتالتيالآياتمن

قومه.

فيالغايةبلغواقدالعربكانعليطمحمدعهدوفى

ألسنتهمعلىالحكمةوجرت،البيانوقوةاللسانفصاحة

القراناللهفأنزل،والمباراةللسباقميداناذلكاتخذواحتى

تضمنهوماوبيانهبلاغتهفكانتلمجهورمحمدرسولهعلى

عتندهل!:قال،إعجازهجوانبمنجانباوال!مثالالحكممن

آمنمثلهماالاياتمنأعطىوقدإلانبيالأنبياءمن)ما

إلياللهأوحاهوحياأوتيتهالذيكانوانماالبشر،عليه
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هربرةأ!رواه(القيامةيومتابعاأكثرهمأكونأنفأرجو

ومحمدوعيسىموسىمعجزاتوليستعمه.للهرصى

منوغيرهمفلهؤلاءذكرماعلىمقصورة(السلام)عليهم

التىالواضحاتوالعلاماتالبيناتالآياتمنكثيرالأنبياء

قومه.سبيكلبهتحدىماسوىصدقهمعلىدلت

بمنيةالنصرا،لإسلاما؟لنبيا؟لنوةا:أيضانظرا

.المقدسالكتاببمالكريمالقرانبماليهودية

لعقارالامشعمالأصشائعاالتجاريال!سمالأظ!ر

النوعيوالاسمالمزم!.الكحولإدمانعلاجفييستخدم

لإدمانعلاجاليسوالأنتابيوز.ديسولفيرامهوللعقار

فيالراغب!تالأشخاصلمساعدةيوصفبل،الكحول

.الكحولشربعنال!قلاع

كميةأسشحصراشربإذاكريهةأثاراالأنتابيوزيحدث

أخقيؤواالدوارالأثاراهدهوتشملقل.مهماالكحولمن

تنازأ!وعند.الوجهوتوردالحادوالصداعالنبضوتسارع

المريض.ينهارقد،الكحولمنكبيرةكمية

العملياتمنسلسلةفىرئيسيةخطوةالإفئاج

للجمهور.البضائعوالخدماتتقدمالتىالاقتصادية

)توصيلالتوزيغ:الاخرىالرئيسيةالخطواتوتشم!!

)وهوالاستهلاكثميستخدمها(،الذيللجمهورالبضائع

الحبزرغيفمنتجوفمثلا(.للبضائعالنهائيالاستعمال

أما،المنتجونهموالخبارونالقفوالطحانونوزارعو

.الموزعونفهمالنقا-،شاحساتوسائقوبالخبزالبائعون

وفىالخبز.هذايأكلودالذينالمشترود،هماوالمستهلكون

وتتدفق،أ!لاستهلاكمساوياالإنتاجيكونالمتوازنالاقتصاد

المستهلك.الصائإلىالبضالمن

الأغلبيةفيهتتمحنالذيهوالمتوازنوالاقتصاد

الحصولمنأ!ملافييرغبونالذينالناسمنالعظمى

احتياجاتلسدكافيةالإنتاجكميةوتكون.وظائفعلى

اللوميوجهالتوازنيفتقدوحينماالمجتمقأفرادومطالب

لشراءالماللايملكونالناسمنكثيرالأنبمالاستهلاكإلى

التحولمثلالأخرىالعواملأما.فيهايرغبونالتىالبضائع

المناسبعيرالتوزوأوالقروضفيالتوسعأوالتقني

.الاقتصاديالتوازنعدمفيتتسببأنفيمكنللبضائع

الدخلبمبالجملةالإنتاجبمالتسويقبمالاستهلاكانظر:

المصنع.الاقتصادبم،القومي

الأشياءمنوغيرهاالالاتإنتاجهويالجملةالإئتاج

بالجملةوالإنتاج.وفيرةوباعدادنمطيةأوقياسيةأحجامفي

وفى،أسرعبطريقةالمنتجاتصاعةالممكنمنيجع!!

هذافإنذلكإلىوبالإضافة.أقلبنفقةالحالاتأغلب

آلةمنجزءلأيبديلعلىبسرعةالحصولإمكانيعني

التلف.يصيبهآخرمنتجأيأو،صناعية

عندماوذلكأم08.عامفيبالجملةالإنتاحبدأوقد

ذلكوحتىجيشها.ببناءتقومأطتحدةاالولاياتكانت

البندقيةصناعةفيالأيبدأونالبنادتصانعوكانأ!قتا

فيالسرهووهذا.الأولىصناعةمنانتهواإذاإلا،الثانية

يسيرا.اختلافاالأخرىعنبندقيةكلاختلاف

الأمريكيةالحكومةاتفقتأنام897عامفيوحدث

منبندقية000/01صناعةعلىويتنىإليالخترعمع

وشنيقامأم008عامولحلول.سنتينفيالمسكتلنادق

واشنطنإلىاستدعاؤهفتم.فقطبسدقية005بتسليم

.لتأخيرهتفسيرلتقديم

مواسير01ويتنيوضعالخبراءمنمحلمه!وأمام

وهكذا،...أزندةأو..مقالضأ.والمس!صتأسبندقية

مسكتبنادت01لتجميعقامآ.منفصلةحصمةفي!س!

يفعلأنشخصأيإمكانصىأنمبينا،المنفصلةأغطعامن

ويتنىقامالطريقةوبهذه.متماثلةأغطعاكانحتإذاهذا

-الأجزاءتغييرإمكانيةأي-بالجملةالإنتاجأسميىلشرح

الماكيناتإنتاجتطويرعليعاكفاسنتينأمضىوقد

المتماثلة.الاجزاءتنتجالتىأي:للالاتالصانعة

ماهندسيةشركاتخمسكونتأم189عاموفي

للقياساتالأمريكيةالقوميةبالمؤسسةالانمعروفهو

موحدةقياساتووضعلدراسةالمؤسسةوتقوم.الموحدة

فىبالجملةالمنتجةالأجزاءتغييرإم!صانيةشهـسائا!اسلجودة

.المتحدةالوالأياتشىالصناعاتامعضمأ

خطفوردهنريابتدعأسشسريناالقرنأوائلو!ى

تصنئأجزاءفبعد،السياراتلصناعةالمتحركالتجميع

،متحركمسيرعلىالسيارةهي!صلتركيبيتم،السيارة

أرضيةطولعلىتتحركسلسلةمنالسيرهذاويتكون

فيالسلسلةطولعلىالعمالأماكنتحديدويتمالمصئ.

الخططولعلىببطءالسيارةتحركوأثناء،للتجميعخط

هذاأداءيتمأنبدولا.معينعملبأداءعاملكليقوم

العملأنوذلك،بدقة،الزمنمنمحددةفترةفيالعمل

إيقافالضروريمنكانإذا،يتوقفحصلهالخطفي

نظامإلىبالجملةالإنتاجأدىوقدهذا.المتحركةالسلسلة

عمليةفيماهراعاملكلفيهي!صنأسذيا،العملتقسيم

.واحدة

التجميع،خطبمالطائرة،الأوتوماتية:أيضاانظر

إلي.،ويتنيبمالورلتقعددبمالمناعيةالثورةبمالسيارة

يهتمالرراعةنروعمنفرعوتصئيعهالحليبإئتاج

)الايسوالمثلوجاتالمكثفوالحليبوانزبدالحليببإنتاج
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أيضاويشتمل.ومنتجاتهألمجففوالحليبوالجبن(كريم

هذايمارسوتغذلمجها.الحليبتنتجالتيبالماشيةالعنايةعلى

منوتعتبركل.العالمدولمعظمفيالزراعةمنالفرع

الدولمنوسويسراوإيطالياوفرنساونيوزيلنداالدنمارك

.المتعددةالحليببمنتجاتالمشهورة

يعادلماتنتجعالعالمفيبقرةمليون022نحويوجد

البقرةإنتاجمتوسطيبلغسنويا.الحليبمنلتربليون047

بدرجةالحليبإنتاجويختلفلتر.2!002سنوياالواحدة

هولندافيفمثلا،العالمفيأخرىالىمنطقةمنكبيرة

يصلالامريكيةالمتحدةوالولاياتالإسكندينافيةوالدول

منلتر6!...إلى000.5منالواحدةالبقرةإنتاج

البقرةإنتاجيزيدلافقدالناميةالدولفيأماسنويا.الحليب

بعضوفى.فقطلتر001عنسنوياالحليبمنالواحدة

الواحدةالبقرةإنتاجيصلقدالجيدةالحليبأبقارقطعان

الدولجميعوفيسنويا.الحليبمنلتر000.9الى

إنتاجمنالعظمىالنسبةوالقشدةالسائلالحليبيشكل

والمنتجاتوالجبنةالزبدةتش!صلبينما.الألبانمزأرع

المتبقيةالنسبةالمجففوالحليبالمكثفكالحليبالأخرى

اللإنتاخ.من

فىالرائدةالدولمن)سابقا(السوفييتيالاتحادكان

لتربليون601بلإنتاجهحيث؟العالمفيالحليبإنتاج

المرتبةفيالأمريكيةالمتحدةالولاياتوتأتي.أم889عام

74قدرهبإنتاجالهندتليهالتربليون66قدرهبإنتاجالثانية

فرنساتعدكما.والجاموسالأبقارحليبمنلتربليون

وعلىأوروبا.فيللحليبالمنتجةالدولأكبرمنوألمانيا

الحليبمنالعالمإنتاجمن%09تنتجالأبقارأنمنالرغم

العديدفيالحليبلإنتاجهامةأخرىحيواناتهناكأنإلا

.الدولمن

واليونانفرنسامنكلفيالأغنامحليبيستعمل

أيضاالماعزويعد.الجبنمنمعينةأنواعصناعةفيوإيطاليا

البلدانفيوخاصةللحليبالمنتجةالمهمةالحيواناتمن

العربيةالدولفيالإبلحليبويستخدمفقرأ.الأكثر

شعوبوتعد.الرنةحليباللابلانديونويشرب.للشرب

حليبتستعملالتيالشعوبمنوالهندومصرالصين

.الجاموس

الحليبمزارع

منقطركلفيالألبانمنتجاتصناعةتوجدماغالئا

كلفيومركزةمنظمةبطريقةتوجدولكنها.العالمأقطار

وبعضالشماليةوأمريكاونيوزيلنداوأوروباأستراليامن

منمزرعةكلتحتوىحيث،الأخرىالمتقدمةالدول

.بقرة1).00منأكثرالتجاريةوالمزارعالدولةمزارع

تمومن.الآلاتبواس!هةالأبقارتحلبحيثحاصةغرفةالحلبغرفة

مبرد.خزانإلىالحلي!ضخلمجم

إنتاجمجموعمن%07تقريباالمتقدمةالدولوتنتج

مناحتياجاتهامن31%حالياالناميةالدولوتنتج.الحليب

السنويالفرداستهلاكمتوسطيصكملحيثفقط،الحليب

ثلاثةإلىوتايلاندوكوريافيتناممنكلفىالحليبمن

استهلاكيصلالصينمنأجزاءوفي.فقطكيلوجرامات

متوسطيبلغالمقابلوفي.كجم5.1منأقلإلىالفرد

المتقدمةالدولمنالعديدفيللفردالسنويالاستهلاك

كجم.003منأكثر

فريزيان-الهولستاينمنكليعتبر.الحليبأبقار

والملكنجالبنيةوالسويسريةوالايرشايروالغيرنزيوالجيرسي

وأهمها.الحليبأبقارسلالاتأفضلمنهورنشورت

الأمرأولفيوتطويرهاالسلالاتهذهتحسينجرىولقد

جرىثمومن،الأمريكيةالمتحدةوالولاياتأوروبافي

وتختلف.العالمأنحاءجميعفيالأبقارقطعانإلىإدخالها

السويسريةسلالةوتعتبر.واللونالحجمفيالسلالاتهذه

منهاالواحدةتزنحيث،السلالاتأضخممنالبنية

بينالأصغرالجيرسيتعدبينما،كجم068حوالى

حواليمنهاالواحدةوزنيصلحيث،السلالات

البعضبعضهاعنالسلالاتهذهوتختلف.كجم045

الهولستاينيعدحيث،وكميتهالنابخالحليبمكوناتفي

كبيرةكميةينتجلأنه،المرغوبةالسلالاتأفضلبينمن

بسببالمرغوبةالأنواعمنالجيرسيوتعتبر.الحليبمن

دهنمن%5حوالىعلىيحتويالذيحليبهادلممامة

منعالمحتوىوعلى(الحليبفيالطبيعي)الدهنالزبدة

البروتين.
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أبقارمنمجموعة

المزارعإحدىليالحليب

ية.لالسعود

علىأاللأبقارامزارأصحابيعم!الأبقار.حلب

أحرىومردأ!مباحافيمرة،منتظمبشكلأبقارهماحلب

وشي.!عاعة21منهاصاطوأ!شتراتعلىأيأسساء،افي

الحلبيتما،أ!مالةاأجوربرخصتتميزانتيالدوأ!منعدد

الحلي!إنتاخزيادةإلىهذايؤديإذيوميا،مراتثلاث

أ،)آالحا،جةاجاحاوشستخدا.المتوسطفي5%بمعدل

تتسلىو.أ!لأأجاناهشجةأ!اكماادولمعفمأفيالحل!(

منمباشرةالحليبتمتصرآومن،الضرعبحلطتالحلالة

غرفةأإالحلبقاعةمنيمتدزجاجيأنبوبعبرالبقرة

نقيا.الحليبيحففأالحلبمرأخظاماهذا.بالحليبخاصة

غس!!أجلمنكبيروعاءالحليبمزارعفيويوجد

ح!تإلىبهالحلي!ويخزنيبردحيثوحزان،المعدات

نقله.

مزارعمرالعاليةالجودةذوالحليبمعفمأيأتيو

الحاصةوالقوان!تالمواصماتمجموعةتطبهتالتيالحليص

غرفةعلىا!مالايمرالمزارعبعفروفي.بدقةأضوعيةبا

أيضامونويقو.الحل!عرفةإلىالدحوأ!قبلوذأ!كالتعقيم

سدأسكوالحلبقبلالأوساحاأسةلإزاالأبقاراضروخبغسل

وقتمنالأوعيةابغسلالحلبفترةخلالاحمالايقوم

تعقيمربعسليقومون،الحل!منينتهواأنولعدلاحر.

يتدفةخلاأصهمنالذيالأنبوبافيهابماالمعداتكافة

وغرفالمحلصأيضاويغسلون.الخصصةأخرفةاإيىالحليب

الحلب.

الأبقار؟احظائرمأخفاأرئيسيادنوعالىهناك.الحظيرة

فيأبقارهالمزاريحفظ.المفتوحةوالحظائرالمغلقةالحظائر

أوقاتماعدا،الوقتطوالمفردةمرابطفيالمغلقةالحظيرة

المفتوحةالحطرةنظامفيأما.الخفيفةأخمريناتواالحلب

الطقسظروفوفي.أخجوالواأضحركاحريةفللأدقار

تخرجأنللأبقاريمكنالمفتوحةالحظائرنظهاموتحتأسدافئا

المغلقةالحظائرنظامفيأما.الحل!أوقاتد!تللمرعى

لها.الخصصالمأوىأوالمربطشيأغيوداتحتأ،لقار1شتبقى

حواليالجيدةالحلوبأجقرةاذهـنأنيم!ش.التغذية

داخلالإنتاجالعاليةاعطعاناامعفمأوتغدى.ححم1لم07

العمالويقوم.الخارجيللرعيتتركمماحثرأئرهاحفاأ

شكلفيالمعلففىالأبقارشتتغذىالأعالأفابإحضار

المعالف.طولعرمجموعات

منكبيرةكمياتع!الأبقارهدهمعظمتتغدى

حبوبهيوالمركزاتالخضراء.والأعلافالمركزات

غذائيةوموادالسكر()دبسوالمولاسالمجففالبنجروتفل

،)النجيلياتالكلأمنالأعلافاأصفتتأبينما.مرافقةأخرى

الملطمورةوالأعلافوالقش(أخرىوالنباتاتالبقوليات

المزارعيخزن(.مقطعةأخرىمحاصما!أوالذرة)!ميقان

بينما.مظلةتحتأوالحظائرفيأرمخزنفيعادةأتحشا

يتمحيث)المطمورة(السلوةفيأمصمورةاالأعا،!اتخزن

.تحميره

الىالحلس!ضخمةكممات!.-أ"االأدقارتحتا-

ء.صمنلعئسصي.حا

والفيتاميناتوالبروتيناتقةأ!اباتمدهااكتيالأعلافا

علىيعملواأنالأبقارمربوويحاول.الأساسيةاوالمعادن

جميععلىيحتويحيثالألقاره!االغدائيأضظاماموازنة

فمثلا.متوازنةونعسبلكمياتالمطلوبةأخذائيةاالعناصر

منخفضعلف!علىأبقارهمبتغذيةالمزارعونيقومعندما

يقومونفإنهماالمطمورةالذرةمميقانمثلهـت!تإانسبةفي
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!صور!
-لا++لأ!!+ئنك!كأغ

/ء!،و!ء!يرلم
سدءس

ومنهاالحيوانيةالثروة

فيالحليبأبقارسلالات

حظمائرها.

علىالأمثلةومن.المركزةالأعلاففيالبروتيننسبةبزيادة

البروتينمنعاليةنسبةعلىتحتويالتىالأعلاف

الذرةوسيقانوالبرسيمالحجازيالبرسيموالكربوهيدرات

والتبن.المطمورة

الحليبمزارعتتطلب.الحليبمزارعاقتصاديات

فىالخاصالقطاعطريقعنمعواءكبيرةماليةاستثمارات

الدولفيالحكوميالدعمطريقعنأوالمتقدمةالدول

فيالمركزيالتخططيتبعونالذينمنأو،النامية

تشتملالأبقارمزارعفيالمستثمرةوالأموال.اقتصادياتهم

ولابد.والمعداتوالأبنيةوالأبقارالأرضثمنمنكلعلى

جميعلتغطيةيكفيحليباعامكلفيالبقرةتنتجأن

ماعادةالأبقارمزارعأصحابوأرباح.الإنتاجنفقات

يحصلواأنالابقارمربويستطعذلكومع،قليلةتكون

لكلالحليبمنالعاليالإنتاجطريقعنجيدربحعلى

التقنيةولممائلواستخدام،العملياتإنجازكفاءةوزيادةبقرة

العمالة.تكاليفلخفضالحديثة

الأبقارمربواستطاع.الحليبمزارعفيالتحسينات

الحليبلابقارالإنتاجيةالكفاءةزيادةالحاليالوقتفي

الجيدةوالتغذيةالوراثيالتحسينطريقعنكبيرةبدرجة

مختلفمماهمتولقدالأبقار.لمزارعالفاعلةوالإدارة

لمزارعالإنقاجيةالفاعليةزيادةفيوالعالميةالمحليةالمنظمات

المنظماتهذهمثلتشتملالمتحدةالولاياتففيالأبقار.

ومؤسسة،الحلوبالأبقارقطعانتطويرمؤسسةعلى

مؤسسةساهمتكما.النقيةالحليبسلالاتمواشى

فيرئيسيةمساهمةأوروبافيالأوروبيةالحيواناتمنتجي

الدولفيأما.والعالميالقاريالمستويينوعلىالمجالهذا

دورلهاكانالدوليةوالزراعةالأغذيةمنظمةفإنالنامية

.المجالهذافيكبير

باممتخدامالحليبأبقارمنالعديدتوليدحالياويتم

بوضعالماشيةمربويقومحيث،الاصطناعيالتلقيحطريقة

المأخوذ(المنويةالحيواناتعلىيحتوي)سائلالمنويالسائل

الشبق.طورفيوهيللأبقارالتناسليةالأعضاءفيالثورمن

يلقحأنالتلقئالصناعىفييستعملالذيللثورويمكن

منالمزارعينتم!شالطريقةوهذهسنويا.بقرة.3(000)

والنقيةالممتازةالصفاتذاتالثيرانأستعمالزيادة

القطيع.نوعيةلتحسين

الدولعدد!زايدوأنظمتها.الحليبمزارعقوانين

منوالتي،المنظمةوالقوانينالتشريعاتبوضعتقومالتي



نظام،الزراعيالإنتاج148

هذهو.الحليبوبيعإنتاجأاللأبقارامربويستطيعخلاأ!ا

تؤديالتيأ!سائلواالأسبابلتعددنظرا؟ضروريةالقوان!ت

أعلىالأنظمةهذهوتتطهلب.وفسادهالحليبتلوثإلى

إجراءاتاتخادرأ!حيةاأطرقواالنظافةمنمستوى

وعدوى)الس!!(أسدرن!ساالأمراض!انتشارمنللحدصارمة

البرومميلا.

رأالح!يبلمزارعألمنفمةاالقوانينمعظمتتطلب

فيالمزارعمفتشوويقوء.ترخيصعلىالمزارعيحصل

نأمنلالتأكدالحازمةالمراقبةتطبيهتفيهايتمالتيالبلدان

عماليحضعصما،الصحيةللأنظمةيستجيبالمزارع

للتأكددوريةطبيةفحوصاتإلىومصائالحليبالمزارع

نأمنللتأكدالحليبويختبرصحيا.سلامتهممن

الأوساخامنوخالية،النظاميةالمواصفاتتوافقمحتوياته

عنالمزارعمدراءويستطيع.للأمراضالمسببةوالبكتيريا

الخزاناتذاتأصشاحناتواحالياالمتوصرةالمعداتطريق

سه!وبش!ولبعيدةلمسافاتالحليببنقليقومواأنالمبردة

.ومأمون

الحليبلمنتجاتالعالميةالدجارة

بيةالأورواالاقتصاديةالجماعةمنحلىيسيطر

ألميةأمحااالسوقعلىونيوزيلنداالأمريكيةالمتحدةوالولايات

الدوأ!فيالمحليالحليبإنتاجفاقوأغد.الحليبلمنتجات

أدىوقد.عقدينعلىتزيدلمدةالمحليةالمتطلباتالمتقدمة

إقامةإلىعمدتالمتقدمةالدولمنالعديدأنإلىذلك

هذهخلالومنلديها.الفائضالحليبلتصريف!مشاريع

،للمدارسكمعوناتالفاثضالحليباستخدمالمشاريع

وللتصدير،،الحيواناتوأضغذية،الخاصةوللمجموعات

الغذائية.والمعونات

أغائضةاالحليبمنتجاتمعظمالناميةالدولتستهلك

ثمنالوارداتهذهتش!صلحيث،المتقدمةالدولمن

أخماسأربعةويستورد.الدوأ!هذهتستهلكهمامجموع

عمدتوقد.غذائيةمساعداتشكلعلىالمنتجاتهذه

منالكثيراستيرادإلىالماضيفيالناميةالدولمنالعديد

بدونأورحيصوبشكلالمتقدمةالدولمنالمنتجاتهذه

هذهفيمنخفضةالحليبأسعارلقاءإلىأدىمما،مقابل

إمكانتحسينهوالمستقبليالهدففإنذلكويم.الدول

فيالحليبإنتاجمنالذاتيالاكتفاءمرحلةإلىالوصول

النامية.الدول

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بقارلأا

البسترة

قي!ا

لحبرا

الحا،لة

الحليب

بدةشا

عةشراا

كسلوةا

المرعى

الزراعيالإنتاجنظام.ئظام،الزراعيالإئتاج

بدونالغلالمنعاليةنسبةرإنتاجالمحاصيللزراعةطريقة

مختلفةأساليبمنمجموعةعلىويشتمل.التربةإضعاف

منللا!عتفادةالطرقأفضلإلىأضوصلاأجلمنللإنتاج

الاعتبارلعينيأخذواأنالمزارع!تعلىويجب.الأرض

انجرافومشكلات،والصرفوانحدارها،التربةتركيب

أراضيهمتلائمالتيالمحاصيلنوعتقريرههـاعندأضربةا

إنتاجفيالأرضا!شغلالتاريخبالاعتباريؤخدوكذلك

أسعاليبمنمتنوعةتركيباتتستعم!ر.اطاضيةالمحاصما

الزراعيةوالدوراتالختلفةأغلاحةاأساليبمث!!الإنتاج

الصحئللأسمدةوالاستخدام(،المحاصيل)تدوير

.المزارعمساعدةأج!!منوذاكوالمبيدات

انتشاراوأوسعهاالتربةعلىالمحافظةطرقأقدمومن

فىالمزروعةالمحاصيلتبديلوهي.المحاصيلدورةا!شحدام

يستهلكحيث،بالتناوبأخرىإلى!شةمنالحقول

الموجودةالعضويةوالموادالمعدنيةالأملاحواحد4محصو

نأإلا.أخرىبعدسنةنفسهالحقلفيزرعإذااكتربةفي

جدولووفقالحقلفيمالمحاصي!!منمحتلفةأنواعزراعة

والموادالمعدنيةالاملاحمعظمتعوجضشرصةيتيحمشفم!

ودورةالنباتأمراضمنالحدفييساعدحما،العضوية

النيتروجينالذرةتأخذالمثالسبيلفعلى،الحشراتحياة

الفصةمثلأخرىمحاصيلتخرجهبينما،التربةمن

الممكنفمنمرةالحقلفيالذرةررعتفإذا،والبرسيم

لتعويضوذلكبمالتاليةالسنةفيوالبر!ميمالفصةزراعة

حراثةأيضاالممكنومن.الذرةا!شهلكتهالذيالنيتروج!ت

هذهتبقىلحيثأطنيتروجينالمنتجةالمحاصيلوفيهاالتربة

عنتعوضفإنهاتتفسخوعندما،أضربةاداحلالمحاصيل

وفي.التربةإغناءعلىوتعملالمفقودةأعضويةاالمادةمعظم

عميقةوالمحاصيلالحشائشتبدي!!يتماالمنحدرةالأراضي

تماسكعلىالحفاظأجلمنالأخرىبالمحاصيلالجذور

انجرافها.ومنعالتربة

دورةمحلتدريجيايح!الأسمدةاستعمالأخذ

التىالمحاصيلإنتاجوسائلمنولمميلةباعتبارهالمحاصي!!

خصوبةعلىإبقائهامعأخرىبعد!منةالأرباحأكثرتحقة!

يساعدمماوغيرهاالآزوتيةالأسمدةتطويرتموقد.التربة

وعندما.التربةمنالمفقودةالمعدليةالأملاحإعادةفي

والمبيداتالحراثةطرقوبامشعمال-الأسمدةاهذهتضاف

نفسهالمحصولزراعةالممكنيصئمن-المناسبةالحشرية

لالتربة.أ!رراإلحاقدونسويا

الزراعيالإنتاجنظامفيالأخرىأضطوراتاوتشم!!

والأعشابالحشراتعلىتقضيالتيالكي!يائيةالمبيدات

الدقيقة.الحيةوالحائماتالضارة
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كتالجشويالقطبمنطقةتحتلقاحلةقارةأئثاركتيكا

يموثلجا.برودةالعالممناطقأشدوتعد.الأرضيةالكرة

الجنوبية،القطيةالقارةمركزمنبالقربالجنوبيالقطب

الجليد.منعاليةهضبةعلى

طبقةوتعلوها2.كمأ000.000/4نحوأنتاركتيكاتغطي

متوسعطويبلغ.م0022نحوسمكهامتوسطيبلغ،جليدية

أرضوعلىالبحر.سطحفوقم0023أنتاركتيكافيالارتفاع

البحر.تجاهمنحدرةببطءالهائلةالجليدأنهارتتحرك،الجزيرة

وقد.المئويالصفرفوقفيهاالحرارةدرجةترتفعماونادرا

فيالصفرتحتم.2581العالمفيحرارةدرجةأدنىممجلت

مناخهاويتصف.أم183عاميوليو21فيفوستوكمحطة

.الأرضسطحعلىجفافاالمناخاتأشمدبأنهالداخلي
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السميكالجيدأنتاركتيكاعنمهمةحقائق

!عضمأيع!ى

أشاركتيكا.

عمقودسلع

هاكالحليد

أصعا!ىعشرذ

بررس!ارتفاء

أعلىهـ!

ا!الم.اكطدى.ا

رسمياويسحى،المتجولانتاركتيكاقطب

علىيتحرك،الحموبيا!عحطيسى،لقصبأ

.العام!يمتراتكيلوثماليةممقدارالأقل

إبراجهإتمت!يركماالحموليالقطصهووهدا

اسوصلة.ا

مجف.الجليدكطروسجو

بر؟م!ك!-

يه!-ام909

الروديان،يشبهصعيرحيوانالكريل

فياصلعداءأساسيمصدروهو

مثلحيوا،توتأكلهألتاركتيكا،

وهذه.والفقماتوالطيورأصسمكا

حيواناتتأكلهاسدورهاالحيوا،ت

الكريلأسرا!وتكود.م!هاحرأ

المياهفيصحمةحمراء!!لا

مائلاأخضرلونهاويكود،الساحلية

أ

لرخ!!ميرر!ى

يةلولاعوشب!ط

الأمري!جة،ااجممويإ

.م434ارتكلاعهيملغ

القطبإلىوعلمنأول

صمشروادهرالجوبى

مود.سلىأمرأسلىر:ااكمرويحي

ممهي!!اأ!!ارشرحلمهو!دأت

أكتوبر91!ييلىوحليج!!

القطصإلىوصلنمأم،119

.م1191ديسممر41لمى

البقاءوالحشراتالصغيرةالنباتاتمنالقليلويستطع

كمياتع!القارةوتحتويأنتاركتي!صا.فيالحياةقيدعلى

.والمعادنالفحمخاماتمنضخمة

.أم082عاممرةالأولأنتاركتيكاشوهدتولقد

المكتشفونألحرالميلاديععتمرالتاسعالقرنأواسطوفي

أسداخلامنأغارةاهذهاكتشافوبداساحلها.طولعلى

المكتشف!وصلحيثالشمرين،القرنبداياتفي

عامالجنوبيالقطبإلىأموندسونروالدالنرويجى

موجزةحقائق

.000،00074121لحو:المساحة

!ستوىشوقم041.5لحوماسيى!يسحولى!يأقصاهيملغ:الارتفاع

الححر.سطح

أشاركتي!ا،حريرةشهةالرئةالجبالسلسلة:الطبيجةالمظاهر

الرئيسية:المثالجويتمور.،حتيكأشارترانرتعتمارش،لرس،ألسورث

الرئيسية؟الجليدرفود.!ورسلسورت،ر!ميك،لامبيرتبيردمور،

.روس،رود،د!رش،دلتشر،مريأ

رأعلىتدلأنتاركيكافيالموجودةالنباتةالأحافير

ثلوجبلادالئطقسفيمايوماعاشصالقارةهده

مورقة.ولاتاتأشحارلهاوكار

كلاتحاذيوهى،الجنوبيالقطبتغطيالتيالقارةهىأنتاركتيكا

.الهادئوالمحيطالهسديوالمحيطالححويالأطلسيالمحيطس
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روبرتالقبطانبقيادةبريطانيةحملةوصولقبل،أم119

.سكوت

بيردريتشاردقاد،العشرينالقرنأواسطوفي

الاهتمامزيادةعلىعملتجويةحملاتالأمريكي

دولة21وقعتام959عاموفيبانتاركتيكا.العلمي

العلمية.للأبحاثأساسىبشكلالقارةلاستخداممعاهدة

منوالتخلص،النوويةالأسلحةاختبارحظرتموقد

.القارةفيالعسكريةالأنشطةوكلالسامةالنفايات

القارةفيالعلميللبحثمحطاتأنشئتولقد

العلمية.المعلوماتوتبادلالدولىالتعاونأنشطةشجعت

والمناخالسطح

وشكونأنتاركتيكا.مساحةمن%أ8والثلجالجليديغطي

أما.الصخريةالمساحاتمنوقليلالجبالقمممنالسطح

.ووديان،منحفضةوأراض،جبالفتوجدالثلوجتحت

تشملالتيالأرضيةللكتلةالأصلفىأنتاركتيكاتتبع

041نحوومنذ.الجنوبيةوأمريكاوالهندوأسترالياإفريقيا

الكتلوانجرفتوتباعدها.الأرضانكساربدأسنةمليون

هذهأصبحتثمومن.الحاليةلأماكنهافشيئاشيئاالختلفة

منفصلة.قارةالقارة

خاليةأنتاركتيكاكانت،السنينمنملايينعدةومنذ

لأشجارأحافيرعلىالعلماءعثرولقد.الثلجمن

تتكونوبدأتفيها.عالفمتصغيرةوثديياتوديناصورات

تتقدمأخذتثمسنة،مليون03نحومنذالجليدأنهار

.الجليديالعصرمرحلةفيالأرضمنأجزاءعلىببطء

إلا!شة،000/01نحومنذانتهىالجليديالعصرأنومع

وجرينلاند.أنتاركتيكاتغطىمازالتالجليدطبقاتأن

الجليديالغطاءيتكونلأنتاركتيكا.الجليديالغطاء

معظمتحتهاتدفنوالجليد،الثلجمنسميكةطبقةمن

مدىعلىمتراكمثلجمنالطقةهذهوتكونت.القارة

أبن.املايين

باسمالمعروفةالجبالسلسلةتخترق.الجغرافيةالأقاليم

القممبعضارتفاعويبلغبأكملها.القارةترانسأنتاركتيك

المناطقأكبرالسلسلةهذهوتعد.م4؟003منأكثر

كما.الجافةبالوديانوتسمىالجليد،منالخاليةالصخرية

الجبالسلاسلوتقسم.الوديانهذهببعضبحيراتتوجد

طبيعيتين:منطقتينإلىالقارة

،والهنديالأطلسيالمحيطينوتواجهأنتاركتيكا،شرقي

صخورمنالمنطقةوتتكون.القارةنصفمنأكثروتغطي

سنة.مليون057منأكثرعمرهايبلغ

تحتويولا،الهادئالمحيطتحدوهىأنتاركتيكا.غربي

فقد.القديمةأنتاركتيكاشرقيصخورمنأيعلىالغالبفي

-ل!ورع!3،لمبزك!ىكاء3

!7-!!"برش

تم!سلأك!ى-ء"

وفي.روسجزيرةفوقيرتفع،أنتاركتيكابراكينأنشطإريبوسجبل

التلح.قطعمن)إحلو(قبيكوخبمناءعالميقومالواجهة

الحلقةمنبعدكجزءفيماأنتاركتيكاغربىمنطقةتكونت

.الهادئالمحيطتطوقالبراكينمنسلسلةوهي،النارية

تمثلجبليةمنطقةفهيأنتاركتيكاجزيرةشبهأما

الجنوبية.بأمريكاالأنديزجباللسلسلةامتدادا

أنتاركتيكافيكبيرانخليجانهناك.الساحليةالمياه

روسبحريويكونانالجنوبيةالجبالسلاسلطرفيعند

كما،الساحليالخطتخترقأصغرخلجانوهناكووديل.

والساحل.الجزربينعديدةقنواتتفصل

حيثوتظهو،الجافةالأوديةعليهايطلقالثلوجمنالخاليةالمناطق

من./89حوالييرقدالحليد.تجمعدونالرياحوتحولالمثالج،تنحسر

والجليد.التلوجتحتالقارة

سكاءلم3ع!ئهر

برئخ!*ع
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م051أصشماليةابالجزرالحرارةتبلغوقد.أحساح!!اع!شوتالجليديالغطاءمنمسطحةعريضةكتلتطفو

كماساعة.07نحوالرياحسرعةمتوسطويبلغأيضا.تت!صسروحينما.وقنواتهاأنتاركتي!صاخلجانمنالعديد

نحوتبلغبسرعةأصساحلاإلىأ!واصف!اوتصلتتكون،الصيفشيالجليديءللغصاأالخارجيةالأطراف

اساعة.ح0613!مطحالعلماءقدرأغدو.وغاطسةمسطحةجليديةجبال

الطبيعيةالمواردأك!000320بنحوالغاطسةالجديديةالجبال

أنتاركتيكا،فيالنباتاتمنقلي!ينمو.النباتيةالحياةودةإامنكبحراتاتنماركتي!صاأنتارمساخيتفاوت.المناخ

وتمثل.القاسيوالمناخالجليديءأنحماأاسمببذأكوأكثرأجواءإلىأرراخليةاالهضبةفيوالجفافالشديدة

فيها.النباتغالبيةالوساديةأضباشاتاوالححثائقرأحطأص11الهضبةتسمىو.السواحاطولعلىورطولةاعتدالآ

الدقيقةالحيواناتمنقليلصعيمغ!.الحيوانيةالحياةالهضبةشيأضيىاسقوصأويببمعدل.القطبيةبالصحراء

الحيواناتهذهوتعيع!حتيكا.أنتارأرضعلىوالحشراتنحو(ثلجو)موأضساقصأامعدليبلغحينفيسنويا،سم5

منالموتتتجنبولكيبمأغارةاحواثعلىالأرضيةا.الساحليةالمناطقعلىسنوياسم06

الطيور.رلشأوالفقماتوشراءأ!ماأصبباتلتصه!أشهحمدايمتدبينماأغسطمى،إلىمايومنأنتاركتيحاشتاءيمتد

مثلأنتاركتيكاإلىالحيتانأكواعمنأعديداويهاجرالحرارةدرجةوتتراوحافبراير.إلىديسمبرمنالصيففصل

كطال!حدبوالحوت،المزعنف!والحوت،الأررقاالحوتبينوما،أ!داخلبا7،م0-وم054بينمايوليوفى

فيحيوانأضخمالأزرقالحوتيعدو.أصيم!اشصلىدرجةوتترارحالجزيرد.شهساح!!علىم053و5-51

منعديدةأنواعأنتاركتيكافيتعيمغ!5.الأرفسيةاأص!-هـةا!م1.رأرراخلى!ام535ر!مأدبينماينايرفياروارة

الدقيقةالحيواساتلعيريم!سلااكمارةاص!أضاسىاأع-احليااصهـءأ!ا،إب!ذ،حيواعاتأنتاركتيكاسوا!تع!!فىالحيوايةالحياة

الصحف.موسم!ىالحيتاداجهاإتهاحر5محنهاات!!ةااهـهـر:شاحطاحسواعروصقماترأصيوكوحد.شيهالعيترأنتاركتيكا

.الجليديالباردالحوفيدشئثهاعلىحالصاأحياحتمحوماص!إضاييةطتاتإحاتالحيواححددمرول!خير

3

!!ثمكم*

حما،قطبى

+-!إمراطوريبطر!قي

عحء!ء-لإشصيرص

حرصفح!--3

اليجيلوءاطائر

لجواالطرد!ئرطا

7،-4القاتلىالحوت

ور*ءء--!!!!ح!
حيو؟!

عدبيلأ،تلحوا

فيج!

إ3+--س-!!-ءك!ىضر*كح!-ص
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+لم

!،-!**ر-ءرر-!لا!!!ص!

المكتشصوصلوقد.ام119عامأواخرفيلدأالجنوبيالقطبنحوالمثيرالسباق

قملوذلكديسمبر41فيالحنوبيالقط!إلىاليمى()الصورةأموندسنالرويجى

بأسابيع.(الوسطفىالأعلى)إلىسكوت.فرولرتالبريطالىالمحريةضابطوصول

عادوقدالمؤد.زلاجاتلحركلابومعهازلاجاتعلىأموسدسنمجموعهسافرت

.العودةرحلةأثاءحميعاماتوالقدورجالهسكوتأما.بسلامكلهمالرجال

وتتخذالماء،فيأوقاتهامعظمتقضيوهي.الفقمات

السواحل.علىمأواها

وأوائلعشر،التاسعالقرنخلال،الصيادونقاموقد

بأعدادالفراءوفقماتالحيتانبصيدالعشرينالقرن

بحمايةالخاصةالدوليةالقوانينفإن،اليومأما.كبيرة

.الحيواناتتلكقتلمنتحدأوتحظرالفويةالحياة

بأنتاركتيكا.ارتباطاالحيواناتأكثرالبويقطيورتعد

بمهارةتستطئالسباحةولكنها،الطيرانتستطيعلافهي

المحيط.مياهفي

علىالقادرةالطيورأنواعمن04منأكثرويقضي

تلكمنالعديدويبنيأنتاركتيكا.فيالصيفالطران

معظمتقضيولكنها،الأرضعلىالأعشا!قالأنواع

.الطعامعنبحثاالمياهفيالغوصفيالوقت

فيالخامالنحاسمنالقليليوجد.المعدنيةا!لوارد

اليسيرعلىالقارةشرقيويحتويأنتاركتيكا.جزيرةشمجه

والمنجنيزوالرصاصوالحديدوالذهبالكروممن

فىالحجريالفحمطبقاتوتوجد.والزنكوالموليبدنوم

أعمالاثبتتولقد.ترانسأنتاركتيكجبالسلسلةداخل

عملالجويالاكتشاف

المعلوماتتومميععلى

الخاصةالحعرافية

كبير.بشكلبألتاركتيكا

حلقأم،219عامفمي

فوقبالطهائرةشخصأول

وهو،الحوبيالقطب

منليرد،.إيريتشارد

قادوقد.الأمريكيةالبحرية

الرحلاتذلكبعدبيرد

لحكومةالاكتشا!ية

نيالمتحدةالولايات

ثلاثةذاتفوكرطائرة

.محركات



أنتاركتيكا154

عاسر،رهحريرةعلىالمتحدةالأياتللرتالعةأحاتقاعدةماكموردومحطة

أكاركتي!!ا.ديأحاتممراحصالأصهـىااسدولاسصوتحتففأ.اسدافئةا

ررسلحرفيأسفصأاوجودإم!سانيةعنوالتنقيبالحفر

برانزفيلد.ولوغاز

جداقليلةب!صمياتأنتار!ضي!صافيالمعادنأغلبتوجد

جبالوتعوق.لكفاءةاستخراجهايصعمعهالدرجة

أعمالأغويةاوالرياح،العاتيةالأمواجوا،الغاطسةالجليد

الغطاءمنللا!متفادةالأبحاثوتجرىالبحر.فيالحفر

فيهتسحبيوميأتيفقد.العذبةأطمياهكمصدرالجليدي

الصحراوية.ال!راضيإلىالجليديةالجبال

الاكتشافات

قارةوجودعنالمهتمونكتب.جديدةقارةاكتشاف

افترضولقد.نقروبعدةأنتاركتي!صاكتشافاقبلجنوبية

أقصىفيأرضيةحضلةوحودلزومالأوائلاالإعريقالفلاسفة

الشمالية.الأراضيثقللتوازن،الحنوب

،أم772سمنةكوكجيمسالإنجليزيالبحاربدأ

عبر،أم773ينايروفي.الجخوبيةالقارةعنبحثارحلته

وبعدجنوبا.66عرضدائرةعندالجنوبيةالقطبيةالدائرة

عرضدائرةعندالجنوبأقصىإلىكوكوصل،عاممرور

البريطانياكتشفأم981عاموفيتقريبا.جنوبا71"

أبحرأم823عاموفي.الجنوبيةشتلاندجزرسميثوليم

وصلحتىالصيد،عنبحثاجنوباوديلجيمسالبريطاني

جنوبا.74،عرضداترةإلى

الإنجليزالحيتانصائديأحدأعتبرأم،831عامفي

شرقيقدماهوطئتصأولبيسكويجونويدعى

أنتاركتيكا.

الشهورفيهاكشحص1).00لحويعيت!أشارحضيكا.محححي!رأ

الفترةفيالداخليةأنتاركتيكاالأراضيا!ضتمافأولتم

قادأم209عامففي.أم401إنىم1061عاميب!-ما

منفريقا(البريطانيةالبحرية)منسح!صتأحصنشاروبرت

.روسدحرإلىوالعلماءالم!ضش!!

أكبرقيادةبيردتولىأم479وح!أ469عاميوفي

تقومأنتاركتيكالاكتشافالامريكيةللبحريةكشفعملية

منتتكونفرقةأرسلتوقد.واحدةدولةبها

إلىمروحيةوطائرةطائرة23وسفينةأ3ورجل،0047

أراضيالكشفيةالبعثةأعضاءاكتشفوقدأنتاركتي!!ا.

لنحوصوراوالتقطوا،جزيرة62تتضمنجديدة

مكتشفة.تكنلمالسواحلكم0023

جويةاكتشافيةحملةرونف!تقادنفسهالعاموفي

اكتشفأنإلىأنتاركتيكاغربيإلىخاصةأمريكية

وديل.بحرمنمساحات

بأنتاركتيكاالعلميةالمعرفةازدادت.الدولىالتعاون

للجيوفيزياء،الدولىالعامخلالمنالعالمامستوىعلى

وتبادلواأبحاثهمالعلماءفيهأجرىبرنامجاكانوالذي

،أم579يوليومنالأولفيالبرنامجهذابدأنتائجها.

.أم589ديسمبر31فيوانتهى

منأكثردولة21أقامتللجيوفيزياءالدوليالعامفي

فأقامتبها.المحيطةوالجزرأنتاركتيكافيعلميةمحطة05

إلىبالإضافة،الجنوبيالقطبعندمحطةالمتحدةالولايات

الاتحادوأقام.داخليةأخرىومحطةساحليةمحطاتخمس

السواحل.كلعنبعيداتقعمحطة)سالقا(السوفييتي
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بعضللجيوفيزياءالدوليالعامأبحاثتناولت

والمحيطاتوالمغنطسيةوالجاذبيةالزلازلمثلالموضوعات

الضغطالجويةالأرصادعلماءوحدد.الشمسىوالنشاط

وأعدوا،الريحواتجاهالحرارةودرجةوالرطوبةالجوي

اخرونعلماءوقاملأنتاركتيكا.الأولىالجويةالخرائط

اليابسة.شكلودرلمموا،الجليديالغطاءسمكبقياس

الجيولوجيترأسللجيوفيزياء،الدوليالعاموفي

.القارةلأراضيعبورأولفوتحثس!فيفيانالبريطاني

غطتالتيالحملةتنظيمعلىالدوليألاتحادوعمل

كم..4733

القطبمعاهدةدولة21وقعتأم959عاموفي

عامسحريانهابدأالتي-المعاهدةهذهوتحث.الجنوبي

السلميةللأغراضأنتاركتيكاليستخدمواالناس-ام619

تبادلالعلماءعلىويتحتم.والأبحاثالكشوفمثل،فقط

تحظركما.الأبحاثهذهنتيجةإليهايتوصلونالتيالمعرفة

عداأنتاركتيكا،فيالدخولمنالعسكريةالقواتالمعاهدة

تمنعأنهاكما.العلميةالحملاتتساعدالتىالقواتتلك

فيالمشعةالنفاياتمنوالتخلصالنوويةالأسلحةأمشخدام

نتاركتيكا.أ

أخرىدولعدةجهزت،المعاهدةهذهسريانومنذ

أضافكما.بالمعاهدةوألحقتأنتاركتيكافيعلميةبرامج

.القارةتلكوحيواناتنباتاتلحمايةقوانينالأعضاء

المقرابم!القادمةالمعلوماتيتفحصالجنوبيالق!عندباحث

علىالحصولمنالعلماءالملوتغيرأنتاركتيكاجوويمكن)التلسكو!(.

الق!فيسكوتأموندسن-محطهةقبةتظهرللسماء.واضحةصورة

.الصورةحلميةفيالحموبى

توضحأنتاركتيكااكتشاف

البعثاتسيرخطالحريطه

مناطقفيالرئيسيةالامشكشافية

القارةشوهدتوقدىأنتاركتيكا.

وبدأت،أم82،!شةمرةلأول

للقارةالداخليةالاكتشافات

العشرين.القرنخلال

أمأ-(لألألأ72)لبىلطالبا(كوك

مأ2"أ-اأ"أأ)دوسباببلبم!هاونلى-ء--

ما19ط!)لرلطالبا(ودبل

م4/91!ألمئحدةالىلاباتا)ولكر----

مأ"04)ولسا(اور!يل-----ء2

مأ148-ألم("أ)لبرلطالبال!س.-.-ص

مأ111)ال!ر!لج(أمو!سن---"ء

ما11ا-؟111لريطاليا()سكوث----

مأ121الئحدة()ارلأياتلير!لأ!!!3ءص

م5391(ةلمنحدالىلابات)اليسورثا!،-ء

مأأ-158ألأهأ)لرلطالبا!وشس!

أرحية(كشفبهإلطلأق)ناعدةمعسكر5

مللا000

ثا

كم0001

3!1!الز+6-ى

!!يم!!*لملمجموججييم!!-لمك!ح!
ء.!ألمى("لاد!الأ!*علم!
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ص+ص+ء"!لاسأانتاركتيكال!151
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لأ؟11!ه!!،!لأ*طد!/،ابر!ء!!/،/لبما

،،!صل!كالابر؟9ءلأحلإالأيار/لمان!لم/!ص31

1!7!حم3!ثة!)سلأ3،!ص-كأ-!!نيحمهكا!تؤ-قيط*-!-3ود/تربرلمحدحش-حر!لملأ-،/لمالملم

لم!ءاله!نجبهاادأرعلآألمحل!لمسإغ!لم

ثطحيا\.في-صي*-أ*بمصممي!ك!ىهيم!الم؟*؟!

صبرلأ----لاعب!برفيس-ىءسع.طلالأ7رةفيا

ور!/ىرر11س:؟-7*،"
ء!ح!-ول-ير3-1-سبخ3سا1سغ؟33خص7س.الم

-!/ص-صلأئرلملأيم!-"3لأص"
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/ص!*-أ1تبم!!.!
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الاقيميةالمطالبات

دولسبعتطال!لأنتاركتيكا.

ألتاركتيكا.فيواقعةمماطق

المناطة!تلكحدودالحريطةتم!ت

البعضمعبعضهايتشابكالتي

كدلكالحريطةوتعيىالآحر،

الواقعةالرئيسيةالأبحاثمراكز

البلدانسماءمبنالقارةعلى

الألحات.كلكباحراءتقومالتى

رئدسيةعلميةمحطات8

بها:تطالبمناطق

الأرجنتل!

أستراليا!

تشيلي!

فرنسا!

بريطانيا!

ليوزيلعدا!

النرويج!

ميل00001
اثا

شيعلميةمراكزاليومبالقارةيوجد.اليومأنتاركتيكا

!شة.03منأكثرمدىعلىتجمعتالقريبةوالجزرالقارة

عرالأمريكيةالمتحدةالولاياتألحاثمحطاتوتشتمل

فو!شكمحطةوتشتهر.روسجزيرةشيماكموردومحطة

المنخفضة،الحرارةدرجاتتسجيلعلىلقدرتهاالرو!مية

وهناك.الجنوبيالقطهبمنكمأ،000لعدعلىتقعوهي

وأسترالياوتشيليللأرجنتينتتبعأخرىرئيسيةمحطات

وألمانيا.ونيوزيلنداواليابانوبريطانيا

للعلماءتجمعأكبرماكموردومحطةفيوئوجد

من0001هناكيعيعر5أنتاركتي!صا،فيالأمري!صين

كلفىالاختصاصيينمنوآخرينوالطيارينالعلماء،

الشتاء.فيشخص002منأقلفيهاويبقى.صيف!

وتقومماكموردومضيقفيالبحرمياهمائيةمحطةوتجمع

الجليدكطسحاتتسمىقويةسفنوتشقبتحليتها.

أيضاوللمحطة.والإمداداتالناستحملوهيطريقها

.للمروحياتومهبط،للطائراتهبوطممرات

يجمحيثأنتاركتيكافيالصيفيةالأنشطةتتعدد

الجليدمنالخاليةالجافةالوديانمنالصخورالجيولوجيون

سلوكالأبحاثوتراقب.ترانسأنتاركتي!طجبالمن

منالشتاءويحد.السواحلوعلىالبحرفي،الحيوانات

الزلازلودراسةالمناخأحوالتسجيلباسمتثناءالأنشطة

طبقةالمهمةالأبحاثوتتناول.الشمسيوالإشعاع

الأوزونيتركزماوأكثر.كسجينالامنالمكونالأوزون

03و22بينماارتفاعهايتراوحالتىالجويةالطبقةفي

بعضمنالحيةالكائناتبحمايةالطبقةهذهوتقوم.كم

القرنمنالثمانينياتأواسطوفي.الضارةالشمعه!أشمعة

قطبفوقالأوزونطبقةأنالعلماءاكتشف!،العشرين

التيالصناعيةالمركباتوتعدسمكها.يقلالجنوبيالقارة

ثقبفيالرئيسيالسببالفلوريالكربونتسمى

.الأوزون:انظر.الأوزون

القارةقطبفيالأبحاثأنالعلماءمنالعديدويعتقد

الأرضحولمهمةأممئلةعنالإحابةتستطيعالجنوبي

نأعلىالدولمنكثيرويوافق.ومستقبلهاوحاضرها

والسلامللتعاونطيبمثالالجنوليالقط!معاهدة

،ام199عامفىللمعاهدةمسودةأعدتولقد.الدوليين

القادمةالخمسينالسنواتشيالتعدينوقفاستهدفت

.هناك

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

الحنوبيةالقطميةالدائرةروالدأمولدسر،

كلاركحيمسالسير،روسلالدأسدري

فالكودرولرت،س!صتبراونيلشكا،لمر،

لجليدياءلغطااإيفلينريتحتمارد،بيرد

لاندفكتورياالحليديالحل

المخ!ا.صلأطلسسوو6!.03-7-لإ.لاسدةم.

ائخثي+*23--ص-غل!دحد،حو

أرجنتينيهمطالبصعسءص2دهـير!ل!-

لدهببريطامطالبلألأ!صو33لأرالأ!لأ؟73-ص---*-3-7----لا/ءص-،و

فوحكلكلا!!!،!اأورء!!عا-إلريطالألا!-سجني3339ءإفريميا---جيبىبسلأ-ايهنب-3!.-03-!نربركا+!7ءص!---،

لالا.-!كطش!!!ص
ل!دلساء.-ءكاإي!رالألا!ع/4-الشا6*حر

ايبمالإجيليمس:خ!!شءسلأ3*ممغ-!يمءا--ندالوص?ءص

-المتحدء(ئيريركاك!أ؟بالمر)1)لرئم!أ**!*!\،!لأ*-ساليا(موثيبولإسعألم!لأأ
!05+**طدى---3--!-الملالاسص!عسس

الا!دد!رستراليا(

ئش!لىمطا،ا"!.ص-9ا0

-!*ح!:االدطبالأ1

ط؟،--؟77"ص.أسكوفوص!!ص!:.

لأ،،؟!؟كاكاس7لملم7-ااتلو!-ا)فوستولم(رودسا)?.ع

ل!؟.غكا-لمء---،*أ؟!ء

!!طصنؤت-،؟لألم!لاك!مدح!لإ66!ميا-ء-ص-ء---ىءزد،!---------ءع-*غلململنئح

-لأ-،-،لاءص+--*"-؟،!ملأ-برلا--لابركااللا(-)1

جلأ

ص؟*73كا،سءصكا!لألم()لبووللمدا-(،ا!لأت1لأكالا

!رس?سسلم/،-لا-لأ/ح!حو-

!كهـ?ء33لم؟سصلمخلأكاءادومعتإجلأفر

!ء3-أ-ع!لم3.كمء.!7-لأ-.-خ!لا-7ء

ريخ!7لم----:كا-كا-"؟!*لأص!رمطالب

!7نيوزيلندامطالنيص1لا1أمطالص



المثلحةفيفيانلسيرا،فوتشس

الجنوبيالمتجمدلمحيطالجنوبياالقط!

هيوبرتالسيرولكعز،الجغرافيةالكشوف

حيمس،كوك

الموفوععناصر

والمناخالسطح-أ

المياهـالساحليةجلأنتاركتي!صاالجليديالغطاء

الماخدالجعرافيةالأقاليماب

الطبيعيةالموارد-2

المعدنيةالموارد-جالباتيةالجاة-أ

الحيواليةالحياة-ب

لاكتشافاتا-3

اليومأنتاركتيكاححديدهقارةاكتشاف-أ

الدوليالتعاونب-

أسئلة

أنتاركتيكا؟فيالبريةالحيواساتأضخمما-أ

؟هناكإلىوص!!ومتى؟الجنوبيللقط!الأولالمكتشصمن-2

لأنتاركتيكا؟الطبيعيانالحغرافيانالإقلي!انما-3

الجنوبي؟للقط!الحليديالغطاءتكونكيف4

أنتاركتيكا؟فيشيوعاالأكترالباتاتما-5

بأنتاركتي!!ا.الحاصةالدوليةالمعاهدةنصوصاذكر6

؟الأخرىللقاراتبالسمبةأنتاركتيكاحجميبلغ-كم7

المناطقصالقارةداخ!!فيالمماخيحتلف!مدىأيإلى8

الساحلية؟

المعدلية.ألتاركتيكامواردبعضاذكر-9

جواتيمالا.أنتجواالماضيفياسمهاكانمدينةأفا

عددالاستعمار.أيامفيجواتيمالاعاصمةكانقوقد

.أم543عامالمدينةأنشئت.نسمةأوه108سكانها

جواتيمالا.انظر:جواتيمالا.الحاليةالعاصمةغربيوتقع

فنقلتأنتجوا،مدينةالزلزالدمر،أم773عامفي

أطلالهاوتجتذب.أم776عامالحاليموقعهاإلىالعاصمة

لمشاهدتها.السياحمنكثيرا

الكاريبي.البحرفيجزيرةدولةوباربوداألثجوا

تقع.وردونداوباربوداأنتجواجزربمثلاثمنوتتكون

فنزويلا.شسماليكم007بعدعلىالجزيرة

وباربودالأنتجواالكليةالأرضمساحةتبلغ

تغطي.نسمة000.96سكانهاوعدد2،كم244

وردوندابم2كمأ61وباربودا2،كم028أنتجواجزيرة

بأنتجوا،المسكانمن%89ويسكن.فقط2كمأ3،

عاصمةأما.مأهولةغيرفهيردونداأمابباربودا،%2و

تموهيجونز،سانتمدينةفهيمدنهاوكبرىالبلاد

سكانهاوعددلأنتجواالغربيالشماليالساحلعلى

دولارهيالأساسيةالبلادعملةوحدة.نسمة000/36

157اوباربودأندجوا

انظر:وباربودا،أنتجواعلملمشاهدة.الكاريبيشرق

العلم.

وعضودستوريةملكيةوباربوداأنتجوا.الحكمنظام

رئيسيترأس.الأمكومنولثانظر:.الأمبكومنولث

بادارةحبهومتهوأعضاءهوويقوم،الحكومةالوزراء

منمكون-عضوا17منبرلمانويقوم.الحكوميةالأعمال

الشعبينتخب.القوانينبتشريع-والشيوخالنوابمجلس

بمجلسالأغلبيةحزبرئيسويتولى.البرلمانأعضاء

.الوزارةأعضاءالوزراءرئيسويعينالوزراء.رئاسةالنوأب

وباربوداأنتجواسكانمنالعظمىالأغلبية.السكان

فيالسكانثلثنحوويعيمق.السودالأفارقةمنينحدرون

الريفيةالمناطقفييعيشونالباقينوأغلبجونز،سانت

منمصنوعةواحدطابقمنمنازلفييقيمونومعظمهما

الفاصولياغذاؤهمويشمل.الخشبأوالخرسانةمنكتل

.لحلوةاطالبطاوال!صكندوا

لغة،الإنجليزيةاللغةوباربوداأنتجواسكانكليتحدث

بروتستانت.نصارىالعسكانوأغلب،الرلحمميةالدولة

ويوجد.بروتستانتيةمجموعةأكبرالأنجليكانيونويشكل

جدا.متطوروثانويابتدائيتعليمنظاموباربودابأنتجوا

مسطحة.وباربوداأنتجواجزرمعظم.والمناخالسطح

والأمطار.الرياحبفعلتآكلت،براكينمنتكونتوقد

أبيض.برملمغطاةجميلةرمليةبشواطئالجزرتتميز

أما.والمداخلالخلجانمنالعديدأنتجوابساحلويوجد

قليلة.نباتاتوبها،صخريةفهيردوندا

بالجزيرةويسقط.م725الجزرحرارةدرجةمتوسط

منطويلةفتراتأنإلاسنويا،الأمطارمنسمأ51حوالي

لاخر.وقتمنالمنطقةتصيبالجفاف

فىأقتصاديموردأهمالسياحةتشكلالاقصماد.

الرملية،البلادشواطئوتجتذبوباربودا.أنتجوا

بلادمنالسائحينالمشمسالدافئومناخهاومنتجعاتها

ربوداوباأنتجوا

أخروىصمدن.

البحرسطحفوقارتالاع

طريق--
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فيدوا!ةوباربوداأنتجوا

!متتكولىالكاريبيالبحر

أعديداويزورجرر.ثلاث

عامكلالحزرالسياحمن

الجميلة،لحتمواطئهاللتمتع

ال!كمافية،و!ياهها

الدا!ئ.المشمسوماحها

صساعةشيبارلوداراألتجوس!طنمعظماويشتعل.عديدة

المهمةالمنتجاتأتحطناوالس!صش!،كما،السياحة

ماكثيراالمحاصي!!منأجلاداإنتاجأنإلاالبلاد،لاقتصاد

تشجعالحكومةهشإن،لذلكونتيجة.بالجفافيتضرر

صناعاتوتشملالاقتصاد.لدعمالصغيرةالصناعات

الثلاجاتمث!الأجهزةارأطلاءواالملابسمنتجاتأجلادا

.الأشرانوا

امشوهـتمنأ!أرال!صاريبهنودكان.تاريخيةنبذة

أصس!*أم634عاموفىوباربودا.أنتجوا
هـصيسمو.!

المستوطنونأنشأ.أنتجوايصماروديأرأولكولبوس

.اأ632عامأنتجوافىمستعىهـةأولاكبريطانيون

باربودالعدشيماأيضاشملترأنتجوا،المستعمرةوسميت

الجزرإلىالإفريقيينالبريطانيونجلبوقدوردوندا.

البريطاني!تمعظموغادرالسكر.قصبمزارعفيليعملوا

علىبسلطانهااحتفظتبريطانيالكنبعد،فيماالجزيرة

.المستعمرة

منجزءاأنتجوامستعمرةأصبحت،أم!67عاموفي

شؤونهاإدارةسلطةواكتسبت،الغرليةالهندجزرولايات

أولفيمستقلةوباربوداأنتجوادولةأصبحتثم،الداخلية

كلفييفوزالعملحزبظ!!.أم819نوشمبر

كورنولفيربزعامةأ،ستقلال1منذأقيمتاكتيالانتخابات

ابنهخلفه،أم499انتحالاتفيبيردتقاعدعندماربيرد.

بيرد.ليستر

!لنبهنتيجةالأحياءافييحدثالذيالإنثناءهوالاشاء

انحناءفىالشمسضوءيتسببفمثلا.خارجي)إشارة(

نتيجةالانتحاءعمليةوتأتي.تحاههأضباتاسيقانأوراق

)تركيبةللعضوالختلفةالأجزاءانمومعدلفيللاختلافات

مايكونوعادة.الحاثأرالمنبهذلكوجودعند(،الجسم

الانتحاءاتبعضتستغرق،المثال!مبيلفعلىلطيئا،الثني

وتحدث،تكتملحتىأيامعدةإلىساعةمنالنباتاتفي

أصغيرة.االأنسجةشيفقط

تتسببالتيللمنبهاتنتيجةالاكتحاءاتزتسمى

للجاذبية،نتيجةالانثناءهوالأرضيالانتحاءشمثلافيها،

والانتحاءللضوءنتيجةالانثناءهوالضوئيوالانتحاء

للرطوبة.نتيجةالانثناءهوالمائى

الانثناءيكونأيإيجابيةالانتحاءاتتكونأنويمكن

بعيداالانثناءيكونأيسلبيةتكونأنيم!شأو،المنبهتحاه

إلىالانتحاءاتحولالدراساتأدتوقد.المنبهعن

التيالنباتهورموناتوهيالأكسينات،احخشاف

.النباتأكسينانظر:أسمو.اشىتتح!صه

)الواملالنباتالانتحاء،ان!:.الضوئيالائتحاء

(.الاتمموعدالمؤترة

المؤترة)العواملالنباتالانتحاء؟ان!:.المائيالائتحاء

.(الساتمموع!

والدينوقصد.عمدعننفسهالإنسانقتلالائدحار

بغيرنفسقتليعتبرهإنهحيثالانتحاريحرمالإسلامي

إنماالانتحارعلىيقدمونالذينالناسمنوكثيرحق،

وأقريبموتيدفعفربما،شخصيةلأممبابذلكيفعلون

منالخوفويدفعالانتحار.إلىالإنسانحميمصديق

إلىالطلاببعضالامتحانفياضسوبأو،المستقبل

آباءهمأنيشعرونعندماالاطفالبعضوينتحرالانتحار،

الانتحار.إلىيؤديأنالعقلىللمرضويمكن،لايحبونهم

الذينللمرضىالسماحيجبأنهالناسبعضويعتقد

ماإذابالانتحارمنهاالشفاءفيأمللاأمرافيمنيعانون

منيوميابهيتزودلمانظرا-المسلمأما.رغبتهمهذهكانت

ورضاوالقدربالقضاءإيمانمنعندهرسخوماوذكرصلاة

يختارهفيمالا،اللهيختارهفيماالخيرةوأن،لهاللهيقدرهبما

تكفيرايكونقدبلاءمنبهيصابماوأن،لنفسههو

رحمةمنيأسلاوأنه،لدرجةرفعايكونوقد،لخطيئة

الكونوأن،الكافرونالقومإلااللهروحمنسأسولا،الله
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اللهوديعةالروخوأن،الإنسانبمشيئةل!اللهبمشيئةيسير

يقتلأونفسهيقتلمنعلىشديدالوعيدفإنولهذا،عنده

اللهرسولأنوغيرهماومسلمالبخاريروىوقد،غيره

يتوجأيدهفيفحديدتهبحديدةنفسهقتل)من:قالكللاي!

ومنأبدا،فيهامخلداخالداجهنمنارفيبطنهفىبها

خالداجهنمنارفىيتحساهفهو،نفسهفقتلسماشرب

فهو،نفسهفقتلجبلمنتردىومنأبدا،فيهامخلدا

بعيدفالمسلمأبدا(.فيهامخلداخالداجهنمنارفييتردى

قلةيفسرماهذاوأحلللانتحار.يد!ماكلعنالبعدتمام

بغيرها.مقارنةالإسلاميةالبلادفيالانتحارحوادث

تمنعالتيالصارمةالقوانينلديهاالدولومعظم

ويلعب.الموتانظر:ال!نتحار.علىماضمخصمساعدة

تطورفمعالانتحارحالاتبعضفىمادوراالمجتمع

،بالوحدةللشعوريمكنفأكثر،أكثر،وتعقدهالمجتيم

ويكونللانتحار.الناسبعضتدفعأنالعملوضغوط

عرضةأكثرالعملعنطويلةلفترةالمتعطلونالأشخاص

الذينيقومقدوكذلك.يعملونالذينمنالانتحارلخو

أنفسهمبقتلالاجتماعيةمبادئهمخانواقدأنهميشعرون

اليابانبنالمحاربينبينهذهالانتحارحالاتوانتشرتأيضا.

وأقدم،المعركةكمسبالحياةفيالأعلىمثلهمكانالذين

عليهايطلقبويقةالجماعيالانتحارعلىمنهمكثير

مثلهماخانواقدبأنهمشعرواعندما،كيري-الهارا

.كيري-الهاراان!:.الأعلى

الإنتحارعلىالإقدامفييفكرالذيالشخصويظهر

واضحشعورأهمهاومن،معينةتحذيريةعلاماتعدة

،للحياةالدافعفقدانعنأيضاالشخصيعبروربما،باليأس

السلوكالأخرىالعلاماتبينومن.الموتفيالرغبةأو

زيادةأوونقص،طويلةلفتراتوالنوم،والارقالمتبلد،

.والصداعللطعابمالشهيةوفقدان،الوزنفيحادة

فيالإيحاءدوراهميةالحالاتبعضسجلتالغربوفي

حالاتتزيدماوغالبا.مؤكدةبصورةالانتحارعلىالإقدام

وبالإضافةبالانتحار.مشهورشخصقيامإثرعلىالانتحار

علىللعملشوراالعقليةالصحةرعايةهيئاتتعملذلكإلى

فيتحدثقدالتيالصبيةانتحارحوادثمنسلسلةمنع

المشهورلن.أحدانتحارحالةحدوثبعدالمجتمع

منالحدهيالانتحارلمنعفاعليةالأكثرالطرقوإحدى

الإنسانقتلفيتستخدمماغالباالتيالوسائلتوافرإمكانية

الطبيةوالوصفات،المسدساتالوسائلبهذهونعني،لنفسه

منالسامةالغازاتوانطلاق،قاتلةأدويةبهايصرفالتي

متخصصةمراكزالبلادمنكثيرأنشأتوقد.اسميارات

الذينالأشخاصلهؤلاءيمكنبحيثالانتحارمنللوقاية

متاعبهم،لمناقشةهاتفيابهاالاتصالالانتحارفييفكرون

أسترالياللانتحارمعدلأكبرمنتعاليالتيالبلادومن

وسويسرا.والمجروفنلنداوالدنماركوبلجيكا

أوموسيقيةفنيةأوأدبيةأعمالتقديمعمليةلالاث

الذيفالطالب.المنتحلللشخصأعمالكأنهاآخرلشخص

نأالعملولايحتاج.الانتحالفييقعمثلاالمراجعمنينسخ

ولكنانتحالآ.يكونحتىالاصليللعملمطابقايكون

.منسوخبأنهواضحايكونبحيثمشابهايكونأنيجب

قوانينوتجعل.أخلاقيغيرعملاالانتحالويعد

الانتحالالدولمنلكثير(المؤلف)حقالطبعحقوق

وأبالغرامةعليهايعاقبجريمةالقانونيوالنعمئكير

نأيمكن،الطبعحقوقصاحبأنإلىبالإضافة،السجن

وتمنع.بالانتحاليقومشخصأيعلىدعوىيرفع

بالانتحاليقومالذيوالطالب،الانتحالالعلميةالمعاهد

تبنيلايتضمنوالانتحال.التأدلمجيةللعقوباتعرضةيكون

الأعمالمنأخرىأفكارأوعامةوحبكةشخصيةأنماط

هذهبمثليقومونتقريبا،والفنانينالكتابوكل.الحالية

.جديدةبطرقالأفكارعنيعبرونولكنهمالاستعارات

وليمالكبيرالبريطانيالمسرحيالكاتباقتجسوقد

والتاريخيةالادبيةالأعمالفيحبكاتهمنالكثيرشكسبير

لهتعتبهرأعمالإلىالمستعارةالموادحولولكنه،المنشورة

المسموحالنسخعادةلاشضمنالانتحالأن.كماوحده

البم.حقوققانونمنالمعتدلايرستخداممبدأتحتبه

آخرشخصلأعمالمحدودبنسخالمبدأهذاويسمح

ونقل،والأبحاث،كالتعليملأغراضالسماحطلببدون

اسمذكريجبالأحيانأغلبوفيالنقد.أوالأخبار

للعمل.الأصلىالمصدر

المؤلف.حقأيضا:انظر

وأ،للمرشحبأصواتهمالناسفيهايدليعمليةالائخاب

لاختيارالانتخاباتوتجرى.يفضلونهالذيالاقتراح

والنقاباتالجمعياتمثلالتنظجماتمنكثيرفيالمسؤولين

منوكثير،والاجتماعيةالرياضيةوالنواديالعمالية

والخاصة.العامةالمؤسعات

أهممن،الديمقرأطيةالدولفيالانتخابحقيعتبر

بطريقةالسلطةلنقلو!ميلةفهي.السيالمميةالممارسات

وأآخرشخصإلىمجموعةأوشخصمنسلمية

نوعأحيانا،يجرىالبلاد،منحثيروفي.أخرىمجموعة

مسائلفىللبتالاستفتاءلاسميعرفالانتخاباتمنآخر

مهمة.سحيامعيةأودستورية

إلالاخر،بلدمنالانتخاباتونظمإجراءاتتختلف

البلاد.منكثيرفيبهاالعمليجريمعينةأسساهناكأن
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والحكوماتالدولرؤساءينتخ!،الغالبوفي

عضوتوفيوإذا.منتظهمةفتراتعلىالتشريعيةوالهيئات

لانتحابفرعيةانتخاباتتعقد،استقالأوالتشريعيةالهيئة

محله.يحلبدي!ط

فوقالمواطبن،أمم!يحهت،الديمقراطيةالبلدانوفي

لأصواتهماالإدلاء-سة12أو81-عادةمحددعمر

لاخر.أولسببالحقهداايفقدرول!ا،مسجلينماداموا

ومرت!جيعقليمرضرص!يعانونالذينذلكمنويستثنى

الجرائم.أنواعبعض

،عادة)البرلمانات(التشريعيةالهيئاتانتخاباتتجرى

دأدونالتصويتفيحرشسخصفكل.السريبالاقتراع

تشمل:التيالإعلاموسا،!وتتحدت.بالاخرينيتأتر

وعنالمرشححينعروالصحفوالمجلاتوالتلفاز،ال!ذاعة

بحرية.الانتخالاتفيالمطروحةالمهمةالمسائل

الديمقراطيةأجلاداثثرأفيالسيامميةالأحزابتختار

السياساتوتقترح،التشريعيةالهيئاتلعضويةمرشحيها

تجرىأضامية-اأ!أصدوا-بعضفيأنهغير.العامة

أسماءتظهرأي،حزبيةغيرأسم!علىالمحليةالانتخابات

الحزبية.انتماءاتهمإلىالإشارةبدونالمرشعحين

المرشحينلينمنالرسميينالموظفينالمقترعونيختار

ففيالمباشر.غيرأوالمباشربالانتخابإماالمناصبلتولى

بأنفسهمبأصواتهمالساسيدليالمباشرالانتخاب

ممثينأصاسافيختارالمباشرغيرالانتخابفيأما.للمرشحين

بدورهمالشعبممثلوويقوم،انتخابيةهيئةليكونوالهما

يمثلونه.الذيالشعبيللاتجاهوفقاالمرشحينباختيار

الحكمأيضاعليه-ويطلقأسرلمانياالنظامظلوفي

وأالتشريعيةالهيئةأعضاءالمواطنونينتخب-البرلمانى

أ!زراءارئيسالحمهوريةرئيسأوالملكويختار.البرلمان

ستالبلادأغلبوفي.التشريعيةالهيئةأعضاءلينمن

وأالتشريعيةالهيئةفيالأغلبيةحزبزعيمالدولةرئيسر

مجلسانظر:.للحكومةرئيساالحزبيالائتلافرئيس

.لوزراءا

البلادمختلففيالانتخابدةالنظم

البرلمانأوالتشريعيةالهيئةأوالمجلسانتخابيجري

تقسموعادة.صعنواتوممتثلاثبينتتراوحفتراتعلى

مقاطعةأوولايةكلتنتخبأو،انتخاليةدوائرإلىالبلاد

بعضوتطبهت.أضشريعيةاالهيئةمقاعدءلم!الممثلينمنعددا

النسبي.أضمثي!!انفاموأيرلنداأ!شراليا:مثلالبلاد،

منعددأكبرينالالذيالمرشحينتخببريطانيا،في

النوابمجلسمقاعدلملءانتحاليةدائرةكلفيالأصوات

فيالأعضاءالدولوتنتخبعضوا.065منيتكونأسذيا

الأوروبى.البرلمانفيلهاممثلينأيضا،،الأوروبيةالمجموعة

الأوروبيةالمجموعةانظر:

العامةالانتخاباتفىالاقتراعيعدالبلاد،بعضفي

الرشد.سنبلغمواطنك!طعلىواجبا

الانتخاباتفيالمرشحينأغلب.الانتخابيةالحملات

!مياسية.أحزابفيأعضاءالبلاد،منكثيرفيالبرلمانية

وتساعدهممرشحيهاتختارا!هيالسياسيةالأحزابر

بإلقاءالأحزابقادةزيقومأع!ا.أولعايةباأغوزاعلى

ينشط.كماأحزابهمسياساتعنالبياناتونشرالخطب

مرشحيلتأييدالناسدعوةفيحزبكلمنالمتطوعون

مستقلين.للانتخابالمرشحينبعضيتقدموقد.الحزب

دوراوالصحفوالتلفازالإذاعةتلعبالحاضر،اوقتوفي

الانتخابية.الحملاتفىمهما

الاقتراععملياتعلىيشرف،الانتخابيوموفي

عددفحصودقةسلامتهامنللتأح!د،رسميونمسؤولون

أخاخبة.اأاللأصواتا

ورقةعلىبالتأشيرالبلاد،منحخيرفيالاقتراعيتما

فى،عادةيكونالذيالاقتراعصندوقصىوضعها"اقتراع

كالولاياتالبلادبعضوفي.رقيبدونخاصةغرفة

منكتيروتضع.اقتراعكلتسجلآلةتستخدم،المتحدة

إفسادشعأنهمنعملأيعلىتعاقبصارمةقوانينالبلاد

شخصيةانتحالأوالناخبينرشوة:مثل،الانتخاباتنزاهة

لتصويت.ا:نظرا.خرآمقترع

قليلعددعلىقاصرا،الماضىفيالانتخابحقكان

إلاالبلاد،بعضفيالحقهذاالمرأةتنللمفمثلا،الناسمن

النساشة.الحرك!انظر:.مؤخرا

غيرالبلادبعضفيالديمقراطيةالانتخاباتمازالت

العشرينالقرنمنالثمانينياتومنذ.تطبقلمأو،متطورة

الحزبنظاممنوإفريقياأوروباشرقبلادمنكثيرتحول

الحزبية.والتعدديةالحرةالانتخاباتإلىالواحد

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

بلد.كلصم!مالة،كلفيالحكمنطهام:ان!إ

النسبىأكمتيلاالسياسيةالأحرابا

الحكومةالعامالرأيا!عتطلاع

الرئي!لا!شفتاءا

الفسادممارساتالأوليةالالتحاسات

الاشحاليةا!يئهاالتصويت

الاقتراعورقةالزجيحىالتصويت

الأولية.الانتخاباتانظر:المياشر.الأولالائتخاب

والأحياءالطيعةعدماءبعضعندالطييعيالائدخاب

الكائناتتبقىوبواسعطتهاالكونفيتحدثعمليةهو
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هذهعلىأطلقوقد.الحياةقيدعلىبيئاتهايمتكيفاالأكثر

للأصلح.البقاءالعملية

نظريةداروينتشارلزالبريطانيالطيعةعالمشرحوقد

خلالالتفصيلمنبمزيدالطيعي)الانتقاء(الانتخاب

دارويناعتقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالخمسينيات

أسلافهامنتدريجيانشأتقدوالحيواناتالنباتاتأن

وهذا.الطيعيالانتخاببواسطةالمشتركةالقليلة

مبكراتموتالصغاربعضأنأساسعلىمبنيالاعتقاد

والماءالغذأءمنمحدودامصمدراهناكلانالأوانقبل

لذا،لجمئالكائناتللحياةالأخرىوالفمروريات

علىللحصولوتتصارعالكائناتهذهتتنافس

التىالأخطارلدفعأيضاتكافحكماالبقاء.ضروريات

الملائمةالصفاتذاتالافرادتحيالذلكونتيجةتدمرها.

الصفاتذاتالأفرادتموتبينماالأخطارودفعللبقاء

ضرورياتعلىالحصولعلىالقادرةوغيرالملائمةغير

جميعأن-داروين-اعتقدوقدالأخطار.دفعأوالبقاء

حصولبعدالطريقةبهذهاممتمرتقدالكائناتأنواع

التناسل.

علىتقومالتيالنظريةهذهيرفضالإسلامىوالدين

-العدممنوإيجادهالكونخلقفيالإلهيةالحكمةتجاهل

دون-الطبيعةعناصرإلىوالحياةوالموتالحركةوإسناد

.الأسبابومسببخالقها

الكونفيلناظهرتوإنالطبيعيالانتخابفعملية

فالله.الانتخابلهذاإلهيةحكمةهناكفإن،الشكلبهذا

ويعلم،الأرحاممافىويعلمشىء،كلخالقوجلىعز

ووا!الآجالومقدرالسماءفىوماالارضمافى

وأالشيءذاكأنيعلموجلعزفهو.والمسبباتالأسباب

بأي-الأجلهذاجاءفإذابأجلمحدودعمرهالكائنهذا

غيرهوبقىالوجودمنالكائنهذازال-الأسبابمنسبب

أجلهمجاءفإذا):تعالىاللهقالالمقدر.أجلهيحينأنإلى

وقال.34:الأعراف!يستقدمونولاساعةيسلأخرونلا

.2:الحديدقدير!شيءكدع!وهوويميتيحيي):أيضا

للأصلح-البقاء-النظريةهذهعلىبعضهمإطلاقأما

وهو-وجلعزاللهأنناحيةمنيكونفإنماصحإنفإنه

منأصلحالكائنهذاعدمأنيعلم-ومدبرهالكونخالق

لحكمةوذلك-عدمهمنأصلعبقاؤهالكائنهذاأو،بقائه

أثناءصلاحهأووجودهاثناءالحاللفسادإما-أيضاكونية

حكموالعدمالبقاءفىوجلعزللهيكونوقد.عدمه

تعالى:قالبمقدار.عندهشيءوكلنحنلاندركهاأخرى

.38:الرعد!.كتابأجللكل)

الطيعي-العالمإليهذهبماأنيظهرهذاخلالومن

بعضهايموتوالحيواناتالنباتاتأنمن-داروينتشارلز

معيتفقلاأمر-الطيعةفعلحسبالأوانقبلمبكرا

أل!سلامي.التصور

مصدراهناكأنمن-دأروين-اعتقدهماأنلنايظهركذا

البعضمنهنالفإنالبقاءوضرورياتوالماءالغذأءمنمحدودأ

الدينمعلمجفقلاأيضاأمر-وانتهىماتوإلاوبقيعاش

مالكلوالماءبالغذاءوجلعزاللهتكفلقدحيث-ال!سلامي

اللهعلىإلاالأرضفيدابةمنوما):تعالىقال.الأرضفي

.6هود:!مبينكتابفيكلومستودعهامستقرهاويعلمرزقها

لافهذاالاخر،البعضدونالغذاءمنالكائناتبعضنيلوأما

التيالأمحبابمنسببفقطهووإنماشيئاآجالهامنيغير

.والعدمالبقاءفيوجلعزاللهوضعها

تشارلز،داروينوالارتقاءبمالنشوءأيضا:ان!

رسل.ألفرد،والاسبمالبشريةالأجناس،روبرت

المرشحينلاختيارتمهيديإجراءالأوليةالائتخايات

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالعامةالمناصبلانتخابات

لاختيارأعضائهبينانتخابلإجراءالحزبيقوموفيه

العامةالانتخاباتفيالحزبسيمثلونالذينالأعضاء

القادمة.

فيأنفسهمالحزبأعضاءمنعددأييرشمحأنويمكن

يمثلونالذينهمفقطالفائزينولكن،التمهيدىالانتخاب

الأوليةالانتخابات.وتساعدالعامالانتخابفيالحزب

أعضاءيفضلهالمرشحينمنأيمعرفةعلىالأحزاب

فقد،تمهيديةانتخاباتمرشمحينعدةيدخلوعندما.الحزب

فإنلذلك.الأصواتمن%05منأقلعلىالفائزيحصل

بانتخاباتتقوم،الجنوبفيخصوصاالولاياتبعض

أعلىعلىالحاصلينالأعضاءمنأثنانفيهايتنافس،تصفية

الاخر.ضدأحدهما،الأصوات

.المباشرةوغيرالمباشرةالأوليةالانتخابات

الانتخاباتأنواعأكثرهيالمباشرةالأوليةالانتخابات

فىالرأغبينالأشخاصمنعدديقوموفيها.انتشاراالأولية

.للاقتراعأسمائهملتسجيلالتماسبتقديمأنفسهمترشيح

مرشحهملاختيارالمباشر،بالاقتراعالناخبونيقوموهنا

الحزبأعضاءفيقومالمباشرغيرالانتخابفىأماالختار.

،الحزبمؤتمريحضرونالذين،المندوبينعلىبالاقتراع

المرشحين.باختياريقومونحيث

الانتخابيعتبر.والمغلقةالمفتوحةالأوليةالانتخابات

عندإماما،حزئايختارأنالناخبعلىيقحتمحينمامغلقا

أعضاءويقوم.نفسهالاقترأعخلالأوللاقتراعتسجيله

فتصبحفقط،حزبهممنمرشحينعلىبالاقتراعالحزب

الأحزابلأعضماءبالنسبةمغلقةحزبهمفىالمنافسة

الناخبفيتسلم،المفتوحالنوعمنالانتخابأما.الأخرى
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،الانتخابفيالمشتركةالأحزابكلبهاانتخابيةتذكرة

الشامل.الاقتراعحجرةداخلوالمرشحينالحزبويختار

مختلفة.أحزابمنمرشعح!تأضاخبايختاروفيه

هذهتستخدم.اللاحزبيةالأوليةالانتخابات

والانتخالاتالقضائيةالمدارسرإداراتلمجالسالانتخابات

يأندوالاقتراعشيالمرشح!تتسجيليتموهنا.المحلية

أحسنالناخبيختارو.السياسيلانتمائهمإشعارة

الأصواتابأعلىأغائزينامرمواهبهماأساسعلىالمرشعح!ت

أعامة.االانتحالاتفيلينهمفيما

فيمستخدمةهيو.التمهيديةالرئاسةانتخابات

ممثل!تلاختيار،الأمري!!ةالولاياتعددنصفمنأكثر

عندمامرشحكلويقوم.للحزبالقوميالمؤتمرلحضور

الذل!،المندوبينبعددقائمةبتقديمالانتخالاتيدخل

بإعلانالحزبأعضاءويت!واالمؤتمر.فيبمساندتهتعهدوا

المندول!تلمجموعةأضصوجتباالرئاسةمرشحلتعييناختيارهم

لاختيارأخمهيديةاالالتحالاتوتعقد.المرشحلهذاأص!تالموا

اشئاسة.انتخاباتأحاملىالأراأصشهورافيأطندول!تاثلتي

الا!خاباتاأسلوبا!متخدامقبل.تاريخيةنبذة

فيمرشحيهاتع!تأصسياسيةاالأحزاباكانت،التمهيدية

وكثيرا.اشئاسةمرشحتعي!تواجتماعاتالحزبمؤتمرات

والاتفاقاتأضلاعبباأسسيا!ميةاالأحزابارؤساءماقام

بالأصواتليفوزوابعينهما،مرشحينأ-لصاالمشبوهة

مرشحتعيينمؤتمرلنظاممعادينالناسفانقلب،الكاشية

وطالبت.إفسادهويم!شديمقراطيغيرلكونه،الرئاسة

السياسيين،الزعماءتحورابا!حتبعادال!صلاححركات

للرئاسة.المرشعحينتعي!تمؤتمرنظاموإسقاط

قانونأوا!و!عكنسنولايةأصدرتأم309عاموفي

معظمحذتسنواتعشرخلالوفي،الأوليةللانتخابات

أش!صالأحدأ،يةركلىتستحدمواليوم.حذوهاالولايات

العامة،للوظائفللترشإتآنفاالمذكورةالأوليةالانتخابات

الحزباجتماعلنظامتتمسكمازالتولاياتعدةأنإلا

الرئاسة.مرشحيلاختيار

مؤتمربمالترجيحيالتصويت،الانتخابأيضا:انظر

.الحزب

أ!حم)االتدفئةا!قتصاد(؟)1بنسلفانيا:انظر.الأدتراسيت

الححري(بمالثحم)اسحتعمال!تالحجريالفحمالححري(بم

الصد!(.)الوقودالوقود

صأمنالشرطةسلطاتتضممادوليةمنظمةالإندريول

الشرطةمنظمةاشسميواسمها.العالمفيبلدا041من

التعاودوتحسينتأمينعلىالمنظمةوتعمل.الدوليةالجنائية

الأعضاء.الشرطةسلطاتبينالمساعداتوتبادل

طلباتجميعإلىالإنترلولمنظمةمكاتبوتستجيب

الأعضاء،الدولمنالمقدمةوالتحريوالتحقيقالاعتقال

الساريةمإلقوان!تمتفقةأ!لبات11تلكتكودأنشريطة

بهذاالصارمالالتزامويجري.أصلص11مقدمالعضوبلدفي

وأالتدخلالمنظمةدستوريحرمو.الحالاتك!!فيالشرط

وأالعنصريةأوالسيامحيةأويةأحسراأحتمؤونافيأجحثا

ومقرها.أم239عامالممفمةاهذهتأسست.أررينيةا

باريس.ضواحيإحدى،حطوسادفياشئيسي

ال!نسانخلاياتنتجهاكيميائيةمادةالإرر!رون

وأالفيرو!عية،لإصابتهاامعتجالةأخرىثدييةوحيوانات

منأنواعثلاثةوتوجد.محددةل!جميائياتاستجابة

تمئكوكماالفيروسيةالإصاباتانتشارتمنعالإنترفرونات

يغيرالأنواعهذهأحدأنذلكإلىيضاف.الحبيثةالخلايا

وتنتج.للعدوىالجسممناعةنظاماستجابةطريقة

الغريبةالموادغزومنقليلةساعاتحا،تألانتردر:لاتا

منالجسموتحمي،الدممجرىوتدخلىأ!لخلية،

منالعديدنموبالطاءأيضاوتقومتقريبا.شلهاأنحيروساتا

اللوكيميا.ذلكفيبما،أسسرطاناتواالخبيثةالخلايا

الفيرولمماتعالمأم579عامال!نترفروناكتشف!

)علمالميكروبيولوجياأسموعا،إيزاكألكالأمعكتلندي

أواخروفي.لندنمانجانالسويسري(الدقيقةالأحياء

الفيروساتعالماطور،العشرينأتحرنامنأسمتينياتا

الإنترفرونعلىللحصولطريقة!.كانتلكاريالفنلندي

العلماءاستطاعالوقتذلكومنذالبيضاء.الدمخلايامن

المنماةالإنسانخلايامنالإنترفروناتعلىالحصول

برمإلعلماءكذلكانحبري.الاستنباتبعمليات

.لتصنئالإنترفروناتمصعرةعضويةعمليات

فيالإنترفروناتامشعمالبتفحصكثيرولىباحثونوقام

الإنترفروناتأنالتجاربوأظهرت.ومعالجفالمرضمقاومة

قبلتعطىعندماأغيروسية،االإصالةضدالحمايةامشطاعت

فيفعالةكانتالإنترفروناتألىكما.أطجسمالفيروسغزو

فائدتهاوتبتت.المزمنةالفيرو!عيةالإصاباتالعضمعالجة

.الأحرىوالسرطاناتاللوكيميامعالجةفيكدلك

علاجابوصفهاالإنترفروناتاختبرتذلكإلىوبالإضافة

الإيدز.مرضمثل،المناعةعوزلأمراض

الداخلي.الاتصالنظامانظر:.الإشركوم

نوعالإنتردوكينبروتين.بروتين،الإلترلوكين

ال!حتقانليقاومالجسمفىالمناعةجهازيحفزالبروتديئمن
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البيضاءالدمخلايافيالإنترلوكيناتوتتشكل.والمرض

تطردالخلاياوهذهالبيضاء.الكرياتأيضاتسمىالتي

تدخلالتيالضارةالأخرىوالموادالبكتيرياتدمرأو

الجسم.

الأنماطفيالإنترلوكيناتمنمختلفةأنوأعتوجد

منانواعثلاثةوهنالكالبيضاء.الدملخلاياالختلفة

،أإنترلوكين:هيدرسا،اشبعتقدالإنترلوكينات

الإنترلوكيناتهذهوتعمل3.إنترلوكينو،2وإنترلوين

نأشأنهامنالتيالأفعالردودمنسلسلةوتحدثمغا

إذاف!ثلا،.المرضضدالجسمفيالبيضاءالدمخلاياتسلح

الدمخلاياتقومالجرحالبكتيرياودخلت،بجرحأصبت

.الجرحموقعفيالبكتيرياوجودعنبالكشفالبيضاء

بدورهوهو،اإنترلوكينإطلاقالخلاياهذهتتولىوبعدها

الت!ائيةالخلاياتدعى،أخرىبيضاءدملخلاياالإشارةيعص

التائيةالخلاياتقوموبدورهاالبكتيريا.تدميرفيلتساعد

تحفزالتي،المشابهةوالكيميائيات-2إنترلوكينبإطلاق

انظر:.الهجوملتشنالمناعةنظامفيالخلايامختلف

المناعة.

الإنترلوكيناتمعالجةجدوىعلىمبشرةدلائلوهناك

منكلإنتاجويمكن.كثيرةأخرىوأمراضللسرطان

الختبر.في1،2إنترلوكين

العديدبينتربطالحوأسيبمنضخمةشبكةالإدتردت

الختلفة.العالمأنحاءفيوالأفرادوالمعاهدالأعمالمن

فيوهي،الإنجليزيةاللغةمنمأخوذةإنترنتوكلمة

المترابطة،الشبكاتشبكةتعنيلعبارةاختصارالإنجليزية

الشبكاتمنالالافعشراتبينالإنترنتيربطحيث

ضخمةكمياتالشبكاتهذهوتبث.الصغيرةالحاسوبية

.وأصواتوصوركلماتشكلفىالمعلوماتمن

،مجالكلالإنترنتعبرالمتنقلةالمعلوماتتغطي

بينتتراوحمصادرعبرالبحثالمستخدمونويستطع

الإلكترونية"النشراتو"!لوحاتالضخمةالبياناتقواعد

نقاش!مجموعاتالمستخدمونفيهايكونالتيالصغيرة

حركةمنضخمجزءويتكون.المشتركةالهمومحول

مستخدممنتنتقلرسائلمنالإنترنتعبرالمعلومات

البريدالرسائلهذهوتسمىاخر،إلىحاسوب

لتبادلإلكترونيةعناوينالإنترنتولمستخدمي.الإلكتروني

ئل.لرساا

الأخبار،التقاطللشبكةالأخرىالاستخداماتومن

الألعابوكارسة،الإلكترونيةالمناقشاتفيوالمشاركة

النسيجيسمىماالإنترنتمعالمومن.الإلكترونية

وثائقهفيالواردةالمعلوماتيؤكدالذي،الواسعالعالمى

معظمالوثائقهذهوتغص.والصوتوالصورةبالشكل

.المجالات

.المودمتسمىبنبيطةالإنترنتإلىالمستخدمويدخل

خطوطعبرالشبكةإلىالحواسيبالمودماتوتربط

هاتفيةشبكاتعبرالإنترنتمعظميعملحيث،الهاتف

هذهوتحتوي.العالمتنتظم،الليفيةالبصريةالكبلاتمن

شكلفيالمعلوماتتحملرقيقةجدائلعلىالكبلات

تفوقالمعلوماتمنكميةحملوتستطجع،ضوئيةنبضات

الهاتفخطوطتستطئحملهاالتيالمعلوماتكمية

.المراتبالاف،النحاسمنمعظمهاتتكونالتي،المحلية

العشرين.القرنمنالستينياتفيالإنترنتتاريخبدأ

المتقدمةالأبحاثمشاريعوكالةأنشأتالوقتذلكففي

سمتهاالحواسيبمنشبكةالأمريكيةالدفاعلوزارةالتابعة

البدايةوفي.المتقدمةالأبحاثمشاريعوكالةشبكة

العسكريةالحواسيبنظمبينتربطالشبكةكانت

فيالنظمهذهتأمينالشبكةهدفوكانفقط،والحكومية

بدأتبقليلالشبكةهذهإنشاءوبعد.حربنشوبحالة

الحاسوبيةالشبكاتإنشاءالمعاهد،منوغيرها،الجامعات

وكالةشبكةمعالشبكاتهذهاندمجتثمبها،الخاصة

عاموبحلول.الإنترنتلتكونالمتقدمةالأبحاثمشاريع

ومودماحاسوبايمتلكشخصأيبمقدورأصبح0991

بالإنترنت.يرتبطأنوبرامج

المستقبلفيأكثرالإنترنتيتطورأنالمتوقعومن

.الحاسوبتقنياتتطورمعتعقيدااكثريصبحبحيث

فىيصبحسوفالإنترنتأنالخبراءمنالعديدويعتقد

المعلوماتشبكةتسىأكبرشبكةمنجزءاالمستقبل

طورفىالانهيالتي،الشبكةهذهوستربط.العظمى

التلفازومحطاتالهاتفبشركاتالحواسيبالتطوير،

هذاوسيمكن.الاتصالاتنظممنوغيرهاالكبلي

المعاملاتوإجراءالتلفازومشاهدةالتسويقمنالمستخدمين

الإنترنت.عبرالنشاطاتمنوغيرهاالمصرفية

العست،الشماليةأيرلندامقاطعاتإحدىأسريم

اعتمدوعندما.للجزيرةالشرقىالشماليالركنوتشكل

تتمتعأنتريمتعدلم،ام739عامالمحلىالحكمنظام

المحليونالسكانظلوإن،السابقةالإدأريةبسلطاتها

التاريخية.بأهميتهايشيدون

عددبافقدام،719لعاماسمكانيالتعدادووفق

تعدولم.نسمة335لأ671القديمةالمقاطعةهذهسكان

حدودها.داخلللمقيمينإحصاءاتتقيمالحكومة

توزيعتم،أم739لعامالإداريةالتعديلاتوخلال

مويلمراكزشملت،إقليميةمراكزبينالإدارةمهام
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بلفاستركاريكفيرجوسوولارنولاليميناوباليمونى

منأخرىأجزاءوضمت.أنتريمكزمرإلىبال!ضافة

جديدةإقليميةحزمرامنأجزاءلتشكلالقديمةالمقاطعة

.زكريجافون،وكاسلريغ،وليزبورنكولارين:تشمل

2!ا4603أضاريخيةاالمقاطعةهذهمساحةوتبين

،الشمالقنالشرقاو،الأطلسياالمحيطشمالاويحدها

وتبعد.بانونهرأ!ليابحيردوغربا،بلفاممتبحيرةوجنوبا

نحوبأ!عحتلنداأ!جنتاير،الأرضيالرأسمنأنتربممقاطعة

ا!.الشماقنالعبرنقطةاضية!عندكم02

منتتكون،مرتفعةمستصله!هضبةالمقاطعةومعظم

الهضبةويبلطول.البازثتالايغرفأسودبركانيصخر

أسساحليااصريقهاأنشئرقدكها.05وعرضهاآ،08

صحورتكونهأسذياالمسحدرأممف!!مرتفعشعاطئعلىالحميل

أنتريموديانباسمشعرصديانرالهضبةوتقطع.البازأت

ت!صنتقد5اسحر.ا،تحاهشرقاتمتدوانتي،الفيقةالتسعة

محش!صاو.اطتلحاتتأتيرمنأصقديمةاالعصورفيالوديانتلك

أ!-لةر-!أضفيرهيدباسصالمعرو!أ!حخرياالرأس

مايرلوت!صنثما.قيا!أ!الشماباتجاهأ!كمخريةاالبازلت

نقطةعندالبازأستصمخرمنمنفصلةكتلة000.04على

فيمسطحةالهضبةأنإلأ،ا!لائيالعملاقمعبرباسمتعرف

يبلغالبحرمعطحعنارتفاعاأجزائهاوأعلىأرجائها.معظم

فليد.نوعندم517ومشانتروعند?م4

لسكانالرئيسيةالحرفةالزراعةتشك!الاقتصاد.

والشوفانأحثصعيراتضماالرئيسيةومحاصيلها.المقاطعة

يقومإذ؟حصبرىأهميةالحيوا!للإنتاخأنغير،والبطاطس

اجن.أسدواوالخمازيروالأعمااالأبت!اربترليةالمقاطعةمزارعو

أس!صاناانتا-أمحاةأهصةالنعس!لصناعةكانوقد

ا!ء!.ي-ءت

وأس!سها.قريبعهدمنذالصناعيةالأليافإلىإضافةقديما،

.يومبعديوماتتدهور

ضيقة.حدودفيلاليكاسلفيالفحممناجموتعمل

وهواللجنيت،فحممحزونمنصبيرةكمياتوبالمقاطعة

الأيرلنداالك!بائيةأطاقةاتوليدويتم.أ!ونابنيحجريفحم

حيلروت.ولاليلمفوردفيتوجدمحطهاتمنالشمالية

مقاطعةعاصمة-أشريممدينةتشكل.الرئيسيةالملدن

وخطو!أاجريةاالطرتلملتقىنشطامركزا-القديمةأنتريم

لبحيرةالحترقيأصت!مافياأطرفامنأغر!باالحديديةالسكك

وتشك!!أيرأضدا.وعمريصانياالداحليةالبحيراتأكبرلونيا

الاداريةثزا!راأنتريممع-تحاريةرراعيةمدلنةوهي-باليمينا

الجديدةالمدناسماالح!صمةعليهماأطلقتوقد.للمقاطعة

لارنتشكلكما.والحضريالصناعيللتطورنموذحاتعدالتي

أنحاءحميعوإلىمنللعبوررئيسيابحرياومرفأصناعيامركزا

تحتالصغيرحطريكفيرجوسميناءوينزوي.المتحدةالمملكة

!ضلتهتشكلت،أنزيمساح!طيلىصصريتكويراللائىالعملاقمعبر

اجازلت.اصحورم!)سداسي(لتح!!لهيئةعرالعمودية

منتجعيعلىالإقبالويشتد.الضخمةالنورمنديةقلعته

المحيطشاطئعلىالبحريينوبورتستيوارت،بورترش

ممرعبرراتلينجزيرةمنأغربباأج!صاسمالاتقعر.الأطلسيا

فيفير(الاماسالشهيرأ!ااحتفاأج!صاسلببايقامو.ضية!مائي

.عام!صلمنأغسص!أشهر

والبحريةالجويةأيرلنداموانئتقع.ا!لواصلات

الجويبلفاستمطارويقع.أنتريممقاطعةفياشئيسية

لارنميناءويقوملونيامنبالقربأولدرجروففيالدولي

بألمحكتلنداإسترانرايرإلىأغصيراالمائيالمعبرخطعلى

الشمالية.أيرلنداالبضائمننقلعملياتمعظمبتغطية

الرئيسية.البريةالطرقمنبشبكةالمقاطعةتتمتعو

ولارنبلفاستبين2"إم"السريعالسياراتطرية!ويربط

الشمالفيالرئيسيةقالم!إلقيةوبينالجويوا!يناء

بكلبلفاستالحديديةالسككخطوطوتربط.أمخربوا

الشمالية.والأجزاءوباليميناوأنتريملارنمن

الاستيطانهجراتتحونأنايرجحمن.تاريخيةنبذة

مننزوحامشة؟8لأ...منيقربمامندتمتقدالأولىا

التيالضيقةالوديانوتشكل.أنتريمأقليمعبرأسكتلمدا

عرفتأضياأغديمة،االغالمملكةمنجزءاأ!ضبةاتحتل

مملكةبتأ!ميسجانبهامنقامتوالتيريادا،دالباسم

قبائلقامتكما.الميلاديالخامسالقرنفيلأسكتلندا

أنتريم.أقليملحماحلعلىأ!جومباالفايكنج

المستوطنونقامالميلاديعشرأضانياأغرناوفي

ألسترإيرليةممتلكاتإلىالإقليمبضمالأنجلونورمنديون

إلىالأسكتلنديينم!كبيرةأعدادونزحت.الإقطاعية

أنتريموبمدينة.الميلاديأسمائكلشراالقرنخلالالإقليم

وقد.الفاي!صجقبائلفتراتإلىتاريخهيرجعمستديربرخ

منمتمردةفصائلبينفاصلةكةمعروقايعالمدينةشهدت

والجيحقالبروتستانيةللكنيسةال!!نوتيالنظامأنصار
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الأزهارمنالروائحوتنتجالهواء.جزيئاتفيالبخارفيشاركوأممنكثيراأنغير.أم897عامفيالبريطاني

انتشاربسببالأخرىوالمصادروالعطور،والأطعمةاتحاددعاةمنصارواالبريطانيالجيشضدالقتال

الهواء.جزجاتفيجزيئاتهافيأنتريمإقليمويعدبعد.فيمابريطانيامعالأيرلنديين

تسيطربينماألسترلاتحاديالنابضالقلبالحاضرالو!ط

القوايخنأح!ا!نتظاممرسوم.ص!مالاظم،أ!جضاءعلىالكاثوليكيوالمذهبا!يرلىيةالقوميةالنزعة

في(النواب)هـلسيإنجليزي9أصدر2!اهالبرلمانالتي"عوام.أنتريمإقليمفيالضيقةالوديانمن

وحددت.ام662،أم9455

التىالعامةوالشعائروالطقوسالصلواتشكلالقوانينهذهالموسوعةفىصلةذاتمقالات

ذلكهوالانتظامقوانينوأهم.الكناشجميعفيتستخدمالأطدسيالمحيطالأيردديالبحر%سكتلندا

لاء.-بلفالستالشماليةايرلندا

الطبعهستخدام.والزم،أم662عام!يصدرالذيالمانون

نأالقانونهذاواققضى.العامةالصلاةكتابمنالمنقحةأوذراتامتزا!هوالكيمياء،فيالانتشارالافثشار

قسمايؤدواوأن،للأساقفةالنصارىالدينرجاليخضعررج.أ!صىمطدةتجضجطأوبذراتممام!ادةجزيئات

ومنقس،1000.2).00نحوللقانونيمتتلولممعينا.وبذلك،والجزيئاتللذراتالطبيعيةالحركاتعنالانتشار

القانونهذاومازال.بالكنيسةمناصبهممنطردهمتمثمأوالاهتزازأوالتحريكعنالناجمألامتزاجعنيختلف

حصولمنالرغمعلىملزما،أم872عامعدلوالذي.الرياحهبوب

قانونمنالعبادةحريةعلىالكاثوليكوالرومالمنشقينبسببوالسوائلالغازاتفيبسرعةالانتشاريحدث

اللاحقة.والقوانينام()968التسامحيحدثوهووالعشوائيةالمستمرةوجزيئاتهاذراتهاحركة

لة.سهنالمصايحديء.الرفة.ائتفافالجزيئات.السوائلفيعنهاالغالياتفيأكبربسرعة

!صعو..!ء.ر!صصصحالسوأئل،جزيئاتمنتصادماوأقلتباعدااكثرالغازية

منرئيسيينشكليناحدوهوالزفير.عندخصوصاالتبفصجزيئاتبينالانتشارتعيقالتيهىالتصادماتوهذه

الالتهابوالثانىالمزمنةالانسداديةالامرافالرئويةفيمرفالجض!اتتكونالصلبةالأجساموفي.السوائل

معظمايعانى.الشعبيالالتهابانظر:.المزمنالشعبىر!ثلاولذ!كشديد،ببطءوتتحركمتراصةأنماط

الرئةانتفاخمنالمزمنةالانسداديةالرئويةلالأمراضالمصابين.خاصةحالاتفيإلاالصلبةال!جسامفيالانتشار

بازديادالأمراضهذهوتتميزبمالمزمنالشعبيوالالتهابمنسطإلىصظقبالانشثارعمليةتوضيجعيمكن

سبباويعد.والأنفبالفمالرئتينتصلالتيالقصباتضيق،!ةاتا!سضاررؤحصكتلهالحبرمنجزيءفكلالماء.

الصناعية.البلدانفيللوفاةأساسياالماء.فيالحبرجزجاتانتشارإلىالحركةهذهوتؤديمما

عشرةأع!ىبنسبةالمرضبهذاللإصابةالمدخنونشعرضأنور!دابر.جضرزاتوتمتزجألصاالماءجزجاتوتتحرك

المرضهذاأعراضوتظهر.المدخنينغيرمنالأقلفىأضعافوالماءالحبرمنكلجزيئاتتوأصلتماماالامتزاجيتم

.الرجالمنبهالمصابنمعظمويكون،الخمسينعمرنحوفيالحبر.ونالخليطيكتبالانتشاربسببولكنحركتها،

استنشاقيتمعندما.التنفسعلىالرئةانتفاختأثيرعلىاليوميةالحياةمشاهداتمنالكثيرتنطوي

باتحاهالهوائيةالممراتعبريمرفإنه،النقيالهواءيشم!إفيرمثلامكشوفإناءفيالمغليفالماءالانتشار

الأسناخ،والمسماةبالرئةالصغيرةالهوائيةالحويصلاتجضجطتانتثارعنالتلاشيهذاوينتج،سلاشىالذي

الأوعيةمنشبكةعلىالحويصلاتهذهجدرانوتحتوي

الدمويقوم.الرئويةالشعيراتتسمىالتيالدقيقةالدموية"هءه5هـه55555لأ!،ة.هة؟ة

منالأكسجينبأخذالرئويةالشعيراتتلكداخليمرالذي5ه،5هه!88"ع:00ء8

الأسناخفيالكربونأكسيدنيثاوتركالمستنشقالهواء855"00040ههء80"هه!ة800،0

أنسجةإلىالأكسجينالدمويوزعالزفير.هواءمعليخرج5551+55ءههع0000هه80

الزفيرهواءيسلكبينما،الشرايينطريقعنكافةالجسم!8ءكا

فىالهوائيةالممراتعبرطريقهالكربونأكسيد!انىالمحملالانتشاريحدتكيفلاعلىالشكلانيبينالانتشار.يحدثكيف

معصولينءمحتلمينغازينحزيئاتاليمينإلىالشكليبين.الغازاتلى

التنفس.انظر:.الجسمخارخإلىوالفماللانفببعضبعضهاالامتزاخالحزيئاتتدأالحاحز،نزعولعدبحاجز.

بماالهوائيةالحويصلاتجدرانالرئويالانتفاخيدمرالحزجطتتتحركوعمدمااليسار(.)إدىالمست!رةحركتهابسم!

بهالبالغالإنسانجسمأنوبما.الرئويةالشعيراتفيهاالامتزاح.عمليةويبطىءالآخرلالبعضي!حطدمبعضهافإنعشوائيا،
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سععاقيدالقصيمات

ا(لأساخمد

همتمسسحيعمقود

سئسسحيمحتم

!سادال!ائئاث

ا!هـاثيهااغصسةاضعة

ط!يسسحىعحقود

ستى!سحيطيعي

حدساسإرئةاالتنما!حدمر.الرئرتعلىالرئةانتفاختأثيركيفية

بهـدثراعاتيرك!صإلىيؤديرهلد.وحدا،الرئويةالحويصلات

اسمياتد:ر:!واالألسا!اداحاأحص!داأكسيدتايتحس

رئة!ىالا!سامقرسةصورةعلىالرسوماتتشت!.الأكسج!!ا

اشئة.بانتفاحمصالةوأحرىسلي!ة

قدالتدميرهذافإن،الهوائيةا!يصلاتمنالملاىتمئات

بالانتفاخالمصابيشعرأنقب!!،مشواتعدةيستمر

تدميريستمرالمرضتقدممعو.أضنفسا!ىوبصعوبة

!عدإلىيؤديكا،الدمويةشعيراتهامعالسنخيةالجدران

المساعدةهوأصسخيةاالجدراندورا،نبمالهوائيةالممرات

إلىيؤديكما.مفتوحةالصغيرةالهوائيةلىأ!ااإبقاءعلى

بثانيالمحملالفاسدأعواءاتحبعركبيرةعراغاتتكون

مرونتها.بفقدانالرئةتبدأتم،اشئةداخلأسكربوناأكسيد

الهواءمنأكبركميةا!عتنشاتلسببكثيراوتتضخم

ثانيخروجالانتفاخيعطلوهكذا،أغراغاتافيواحتباسه

الأكمسحينويمئوصول،الجسممنال!صبونأكسيد

الجسم.أنسجةإلىاللازم

فيبصعولةالمريفريشعر.الرئةانتفاخمرضأعراض

وتوسع(السطحيأضنفس)االزصيرأتناءفىوخصعوصاالتنفس

يش!صالأكسحين.انقصبمسببالجلدوزرقةالصدرفي

التهابومنالمتتابعةالبردلزلاتم!المرضبهذاالمصابون

بعضهم.عندالقلبأمراضنشوءشيشسببحسما.الرئة

إلا،تامبشكلالرئةانتفاخأسبابتعرثأصما.مسبباته

والهواءالتدخينمثلأظهورهتهيئعوام!عدةهناكأن

والعواملالمتكررةوالالتهاباتالبيئيوالتلوثالملوث

الوراثية.

بتدميرتقوممعينةإنزيماتهناكأنالأطباءويعتقد

التيللمرضالمسببةالعواملوتساه!ا.أصشخيةاالجدران

فيالتحكمعلىالقدرةم!الحدفي-ذكرهاسبق

.الإنزيمات

قدولكن،المرضهذامنأحشفاءايم!شلا.العلاج

و،الرئة.التدازدلاد.الحدةأمحلا-ايساعد
يجب!يمير-م!كطت

يسرعواوأن،الملوثأ!واءواأ!تدح!!ا!نبا!صال!تعلى

أنواعومن.والاأضهاباترةالمتراكبردنزلاتمعالجةفي

الطبيعيوالعلاجالعقاقيرللمصالينيقدمأسدياالعلاج

تقنياتعلىوالاعتمادالأكسجينباالغنيالهواءواستنشاث

بالتنفس.خاصة

)نبذةالمحتدةفلسطينانظر:الفلسطيئية.الائتفاضة

تاريحية(.

الطبيعى.الانتخابالاستيلاد؟انظر:الائتقاء.

فيالعملاقةالأمريكيةأ!شرحصاتاللإحدىاسماإئدل

عامففي.والإلكترونياتالتوصي!!شائقةاشقا!دة!صناعة

بالشركةيعملالذيهوفمارسيانالمهندسقام،م7191

تاريخفيمتطورةمرحلةاعتبرالذيالدقيقالمعالجلاختراع

منكبيربعددإلتلاسمارتبطوقد.الشخصيةالحوامميب

إدخالمنذالشركةتنتجهاالتيالحاسوبيةالمعالجاتعوائل

شخصيحاسوبأولفيأنتجتهالذي0088أكتيرالمعالج

المتطورةالمعالجاتمنمجموعةحالياوتوجد.أم759عام

الحواسيبمعظمصناعةفيتدخلإنت!!إنتاجفي

التوصيل،الإلكترونياتبمالدقيقالمعالجالو:.الشخصية

.سوبالحا،الفائق

تاريحية(.)نبدةالاتمالاتقمر:انظر.ائتلساى

غيردخولبهيقصدقانونيمصطلحاووملأافتهاك

المصطبإيقاعيعنيوقدآخر.إنسانملكفيقانوني

عبارةتحملإشاراتوتظهرآخر.بملكأولضخصالأذىا

أصحابيرغبحيث،عادةالدخولممنوعأوتعبرلا

للنواديالخصصةوالأراضيالخاصةوالممتلكاتالمزارع

مراعاةفيالتقصيرويعد.الاقتحاممنممتلكاتهمحمايةفي



167براونلسوزانأنتونى،

جريمة.يعدلاولكنهشعرعي،غيرعملاالملاحظاتتلك

القانونيغيرالسجن:الحرمةانتهاكعلىالأمثلةومن

معرضاالشخصالحرمةانتهاكويجعل.بالضربوالتعدي

أضرار.منأوقعهعماقانونيةلمساءلة

الضرر.؟بالضربالتعديأيضا:انظر

الموانئأكبرومنالرئيسيبلجيكاميناءأصرب

واحدةوهي.نسمة008.462سكانهاعدد.الأوروبية

علىشيلدي،نهرعلىوتقع.البلجيكيةالمدنكبرياتمن

وتخدمبلجيكا.انظر:.الشمالبحرمنكم98بعد

بلجيكاأنحاءكلالحديديةوخطوطهاالمائيةالملاحيةطرقها

وفرنسا.ألمانيامنبك!!الصناعيةالمدنإلىبالإضافة

أحدعلىأنتوربميناءيحتوي.والصناعةالتجارة

التجارينشاطهاوبجانب،العالمفيالموانئأحواصلىأكبر

تكريرمثلالعديدةبصناعاتهاأنتوربمدينةتشتوالضخم

وبناءالتقطيروصناعاتالدانتيلونمسئأقمشةالسكر،

العالم.فيقماإلماستجارةمراكزكأحدتشتهركما،السفن

مازالتالتيأنتوربمدينةمبانيمن.الرئيسيةمبانيها

وهي.نوتردامكاتدرائيةالسابقةالعهودمنبقوتهاتحتفظ

برجهايرتفعإذلبلجيكا،القوطيالوازكناشأكبر

وتشتهربها.يحيطالذيالمنبسطاسحطحفوقأم02

علىتشتملوالتيتحويهاالتيالفنيةبال!سوزالكاتدرائية

روبنز.بولبيترللفناننادرةأعمال

لعصرالمعماريالطرازعلىالمدينةقاعةوشعيدت

منالكثيرعلىوتحتويعشر.السادسالقرنفيالنهضة

.أخرىفنيةوأعمالالجداريةواللوحات،المحفورةالنقوش

اللوحاتمنرفيعةبمجموعةيزخرللفنونمتحفوثمة

تقدرلاأعمالأشهرهاالفلمنكيالرمممبأسلوبالفنية

متحف!ويضم.دايكوفانروبنزالفنانينعملمن،بثمن

لعاملومشغلامسكناكانالذي،موريتس-بلانتين

الطباعيةالنماذجمنمجموعة،بلانتينالقديرالطباعة

كثيرايضممتحفاروبنزالفنانمنزلصاركما.التاريخية

لوحاته.من

المرموقةمكانتهاتأخذأنتورببدأت.تاريخيةنبذة

يربطكبيرتجاريكميناءعشر،الخامسالقرنأوائلمنذ

السادسالقرنخلالوفيوإنجلترا.الأوروبيةالقارةبن

والسوق،العالممدنأغنىمنواحدةأصبحتعشر،

للسنداتسوقأولبهاألسست.لأوروباالرئيسيةالمصرفية

نجاحهاذروةبلغتوقد.أم531عامفي)بورصة(

المعتركدخوأ!اقبيلفقطأم056عامنحوفيالاقتصادي

وبلجيكا-هولنداأيالمنخفضةللأراضيالسياسي

الأسباني.الحكممنلتتحرر

بدأحينتدريجياتدهوراتتدهورأنتوربأخذت

القرنفينسمة04).00منأقلإلىيتناقصونسكانها

التجاريةأهميتهانابليونأدركوعندماعشر.التاسع

ميناءلينافس،وتحسينهفئمينائهاقرر،والأستراتيجية

مسدساستكونأنتوربإن:قوأسهعنهرويوقد.أخدن

قويعدويدفيأصبحتماإذاإنجلتراصدرإلىمصوبا

استمروإنالسريعالازدهارفيأنتوربتجارةوبدأتلها.

فحمسب.أم083عامإلىذلك

الهولنديونقامهولندا،عنبلجيكاانفصلتوعندما

تمحيث،شيلدينهرمصبعلىيسيطرونكانواالذين

تراجعوالكنهم.الملاحةعلىباهظةر!عومبفرضأنتورب

تجارةنشطتماوسرعان،أم863عامفيجبايتهاعن

.أخرىمرةأنتورب

الحصنبمثابةطويلةزمنيةلفتراتأنتورب!صان!

الالشحكاماتوأحد،القوميةللجيكالدفاعاتالحصين

فيالصمودتستيملمأنهابيدلأوروبا،القويةالدفاعية

منالألمانيةالقواتمكنتالتيالحديثةالمدفعيةوجه

الأولىالعالميةالحربفيواحتلالهاعليهاالانقضاض

إبانالألمانيةالقواتقامتكماأم(.-189أ19)4

باحتلالها،أم049عاممايوفيالثانيةالعالميةالحرب

لكن،انسحابهمعندمنشآتهتدميربقصدمينائها،وتلغيم

أبطلوابلجيكامواطنيمنالسريةالمقاومةأفرادمنلفيفا

فيالمدينةبتحريرالحلفاءقواتقيامعندالألغاممفعول

فيمهمدورأنتوربلميناءكانوقد.أم449عامسبتمبر

الحرب!.انتهاءبعدأوروباإنعاش

بلجيكا.:أيضانظرا

ام(.09-6أ082)براونلسوزانأنتوفي،

حقوقأجلمنالحملةقائداتوإحدىأمريكيةمصلحة

فيالمرأةاقتراعحقحركةتنظيمافيمعاعدت.المرأة

حقعلىللحصولتعملكانتالتي،المتحدةالولايات

التصويت.فىالمرأة

آدمز،فيأنتونيولدت

وكانت.بماساشومعيتس

الذينالكويكرز،منأسرتها

المرأةبمساواةيؤمنون

أسرةوساندت.بالرجل

الرئيسيةالإصلاحاتأنتوني

وحملة،العبوديةإلغاءمثل

الكحولية.المشروباتتحريم

منمعلمةأنتونيكانت

أنتونى.بسوزانأم984صام983عام
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لكن.الكحوليةالمشروباتتحريمحركةإلىانضمتثم

لاالذينمنتتكونكانتالتحريممجموعاتمعظما

،أم2ء8عامفيصة.الحربمساعدةأطنساءيسمحون

لكن،بنيويورك،أجانيأ!ىال!صحولتحريممسيرةحضرت

ذلكأعقابوفي.امرأةلأنهابالحديثلهايسمحلم

.بنيويوركالنسائيةالاعتدالجمعيةكونت،بقليل

نأباطرادواعيةأنتونيأصبحتعملهاخلالمن

أمء8أعامفي.الرجلحقوقنفسلهنليسالنعساء

حركةقائداتإحدى،ستانتونكاديإليزابيثقابلت

حميمت!تصديقت!!المرأتانوأصبحتالنساء.حقوق

أصساءالحقوقتمامانفسهاأنتونيوهبتعمل.وزميلتي

أطبس،اإصلاحساندتو.للحركةقائدةوأصحبحت

طويل،سروالزهوأسلمر،اترتدي،الوقتلبعض،كانتو

حقوقلحركةرمزاأصبحالكاحلعندمزموم،فضفاض

متساويةتعليمفرصلمناصرةعملتكذلكأضساء.ا

للنساء.الملكيةوحقوق

وخلالقبلاشقإلغاءحر!ءوستانتونأنتوني!عاندت

،الحرببعدأنهماإلاأم(.-865أ861)الأهليةالحرب

وقد.مرتبم!إنجالحركةكانواالذينأولئكعنانفصلتا

،المرأةبحقوقاهتماماالناسهؤلاءمنالقليلأبدى

اطتحدة.أ!أ،ياتارأ!دستوعشرالخامسالتعديلومعاندوا

أ!-والأسود،أطرح!أضصويتاحقالتعديلهذاأعطى

وستانتودأنتونيش!ت،ام986عامفي.للمرأةليس

لحقوقتعديلأجلصوعملتاالوطنيةالمرأةحقووحمعية

.المتحدةالولاياتبدستورالمرأة

أنتونيأصدرتأم،087حتىأم868عامومن

متساويةبحقوقأجتطاالثورة:بعنوان،ألعمبوعيةصحيفة

الرئاسيةالالتحاباتفيصوتتأم872عامفىللنساء.

أنتونيتدفيولم.الشرعيغيرللتصويتوغرمتفاعتقلت

عاممنإجراء.ايضدهايتخذلماأنهإلامطلقا،الغرامة

منكتاباوستانتونأنتونينشرتأم886إلىأم881

أنتونيونشرت.المرأةحقوقتاريخلعنوانمجلداتثلاثة

مأ409عاموشىأء.209عامأصلكتابرابعامجلدا

تشابمانكاريمعالدونيالمرأةحقوقاتحادأنتونيأنشأت

.المرأةحقوقلحركةأخرىقائدة،كات

الوطنيةالمرأةحقوقجمعيةاتحدت،أم098عاموفي

المرأةحقوقجمعيةلششكلاالدوليالمرأةحقوقاتحادمع

منللحمعيةرئيسةأنتونيوعملت.الوطنيةالامريكية

الرئاسة.كاتتولتحينماأم،009صأم298

منعاماعشرأربعةولعدم،6091عامأنشونيتوفيت

حقالنساءيعطىقانوناالتامئكلشرالتعديلأصبحوفاتها

الحكومةسكت،أم089وأم979عاميفي.التصويت

أنتونى.صورةتحملدولارفئةمعدنيةعملاتالأمريكية

معدنيةأمريكيةع!لةفيصورتهاتظههرامرأةأولوكانت

متداولة.

للملكابنةكانتالإغريقيةالأساطيرفيأ!ر

قتل،معرفةودون.طيبةحاكميجوكاستا،والملكةأوديب

سملفعلهمااكتشفوعمدما.أمهوتزوجأباهأوديب

أباهاأنتيجونوصحبت.طيبةمنونفي(عينيه)فقأنفسه

.منفاهفيلهمرشداوعملت

طيبة،إلىأنتيجونعادت،أوديبموتأعقابفي

أجلمنيتقاتلانولولينيسسإتيوكليصأخواهاحانحيث

لكن،طيبةحكمتقاسمعلىالأخواناواتفة!أعرلت!.ا

نصيبهامشعادةبوأجنيسسحاول.الأتفاثانق!رإتيوكليس

سبعةتدعىملحمةفي،المدينةعلىأ!جوملاالعرش!شي

ودفنبعضهما.الأخوانقتلالمعركةوخلال.طيبةضد

أنهإلاكبير.بتبجيلإتيوكليعمىالجديد،الملك،كريون

دفنهمنشخصأيومنعوخائنامتمردابوأجنيسساعتبر

مخالفةكريونأمراعتبرتأنتيجونلكن.لائقةبطريقة

أخاها.ودفنت،زعمهمفيالإلهيللقانون

علىطاعتها،أحدمبالموتأنتيجونعلىحصيونح!-ا

محتتزوجهح!نتالذي،هايمونابنهتوسلاتمناالى

ذلك.بعدلهاحدتفيماالقديمةالمصادرتختلرور.أنتيحون

:الأخرىتقولبينماانتحرا.قديمونوحماإنلاأحدحما:فيقوأ!

تمثلأنتيجونأصعبحت.المنفىإلىذهبتأوقتلهاحصيونإلى

فيخاصة،الغربيالأدبفيوالضميرالشخصيةالشجاعة

.عادلغيربشكلأطسلطةالدولةامشحداممعارضة

ما!كانالأنتيجونيةالأسرة6.الأسرالأئتلجوئدة،

فىمملكةوهيمقدونياحكمواالذينالملوكمنسلسلة

.مق492منالأنتيجونيالح!صمامحتمر.أجوناناشمالي

هوالأسرةمنقويحاكمأولكان..مق681حتى

قيادةتحتيعملكانضابطوهو،الأولأنتيجونس

فاستولى،.مق323عامالإسكندرتوفىالأحجر.الإسكندر

يعرففيماالإسكندرإمبراطوريةمنجزءعلىأنتيجونص

منالمزيدعلىالالممتيلاءأنتيجونسحاولبتركيا.اليوم

103عامإبسوسمعركةفيوقتلهزمأنهإلا،الإمبراطورية

أولالأولدمتريوسابنهأصبح..مق492عاموفي..مق

أنقذ..مق277عاموفيمقدونيا.يحكماأنتيجوني

الخامس،فيليبأماالسلتيين.منمقدونياالثانيأنتيجونس

وأصئحليفاروماتحدىفقد،الثانىأنتيجونسحفيد

وأنهى..مق791عامهزمفيليبلكن.قرطاجةلهانيبال

..مت681عامبيرسعيوسبهزيمةالأنتيجونيينحكمالرومان
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الغربية.الهندجزر:نظرا.جرر،الأئتلل

الهودنديةالأنتيلجزرجرر.الهولئدية،الأئتيل

منتتكون،الهولنديةالغربيةالهندجزرأيضاوتسمى

إحدىوتقع.الكاريبيالبحرفيالجزرمنمجموعتين

والمجموعةفنزويلا.منتقريباكم08مسافةعلىالمجموعتين

الرئيسيةالجزرشرقىشمالكم008مسافةعلىالأصغر

بورتوريكو.شرقىكم522ونحو

لممكانهاوعدد2،كم897للجزرالكليةالمساحة

بونير،منتتكون،الجنوبيةوألمجموعة.نسمة691و...

.السكانأعشارتسعةوبها2كم073وتغطيوكوراساو،

منجزيرةأكبر2كم444تغطيالتيكوراساووتعد

جزرعاصمةوهيولمستاد،وتوجد.المجموعتينجزر

الشماليةالمجموعةوتشملكورامعاو.فى،الهولنديةالأنتيل

جزيرةمنالجنوبيوالجزءإيستاتيوسوسانتصعاباجزر

مارتن.سانت

والسياحة.النفطتكريرهىهنالكالرئيسيةالصناعة

فنزويلا.منكوراساوفىالمصافيإلىالخامالزيتويشحن

وأرض.صغيرةاقتصاديةأهميةذاتالأخرىوالجزر

ويتمالزراعةمنكثيرالاتمكنبدرجةصخريةكوراساو

الهولنديةكورامماوفيالناسوشكلمالغذاء.غالبيةاستيرأد

اللغاتمنخليطهيأخرىولغةوالأسبانيةوالإنجليزية

بابيامنتو.تسمىالثلاث

مملكةفيلهولندأمساوشمريكالهولنديةالأنتيلوجزر

بوساطةالحاكمويعين،ذاتيحكمذاتفالجزرهولندا

.الهولنديالعاهل

واحتلتأمء27عامفيكوراساوأولأأسبانيااحتلت

أقدامهاوثبتتام،634عامفىالأنتيلمنطقةهولندا

سابقاأروباجزيرةوكانت.الأخرىالجزرعلىمباشرة

فيعنهاوانفصسلت،الهولنديةالأنتيلجزرأراضيمنجزءا

أروبا.انظر:.م6891عام

ئي.لهواا:ن!ا0ئتيئاأ

عدم.،نلإنساان!:ا0جيابولولألثروا

فيا؟لأثنوجراا:نوا0ديةلثقااجيالوبولثرولأا

(.الإنسانعلم)فروععلم،الإنسان

لجنسا،لجنساالتكاثر(،تطور)كي!لتكاثراان!:.الأدتى

.النحوي

الايل.أنظر:.الايلأشى

أمريكي.روايةأم(.كاتب-739أ)139وليمإدج،

فيالعاديينللناسالسيكولوجيةالدراساترواياتهأفضل

تلكوتظهر.الأمريكىالأوسطالغربفىالصغيرةالمدن

الرغبةأووالخوفالأملمنالعميقةالمشاعرأنالروايات

أمامالطريقوتسد،الهادئةالناسحياةسطحتحتتظلقد

إلىوتطفوالمشاعرهذهتطلقأنإلىللذاتالفرديالتأكيد

السطح.

(أم059)الصغيرةلثبياياعوديروايتهوتعالج

الخمرمدمنشخصيحياهاالتيالتعيسةالحياةوديةبطريقة

إلىحياتهماعلىالزوجينضعفنواحمطوتؤثر.زوجتهمع

نزهةروايةوتوضحمجابهتها.النهايةفىيتعلماأن

منالعديدلدىالمكبوتةالرومانسيةالاحلامأم()539

روافوفيبوقير.ئزةباروايةتلكونالتالنساء.

أحلامأخفبطريقةإجعالجأم(،)559الحافلةمحطة

الويق.جانبعلىمقاممطعمفيالناسمنمجموعة

(أم)579السلمدرجاتقمةفىالظلامرواشهوتتركز

فىإنجولدمعا.التفاهميستطعونلاأسرةأفرادحياةحول

.كنساسبولايةإندبندانس،مدينة

-)0178دومينيكأوجستجانإنجريس،

عرفبأسلوبرسمبارزفرنسيفنانأم(.867

الموضوعاتمنالكثيرإنجري!رسم.الحديثةبالكلاسيكية

أنهالجائزفمن،حالكلوعلى.والأسطورية،التاريخية

أسلوبويركز.لوحاتهبسببالأكبرالإعجابنال

والأسطحالمنتظمةالتركيباتعلىالرسمفيإنجريس

مو!ويأتى،الدقيقوالرسم،بالألوانالمرسومةالناعمة

الرسم.تاريخفيالمصممينأففملوسطإنجريس

نظرياتأصحابمعيصنفإنجريسأنوبرغم

منمتنوعةمجموعةا!شخدمأنهإلا،الحديثةالكلامميكية

حلملوحتهفإن،المثال!حبيلوعلى.رسمهفيالأساليب

الرسمأسلوبويظهررومانسئافنئاعملاتمثلأوسيان

السلتية(.)الأسطورةالأسطورةفيهذأالزيتيةبالألوان

الفنانينمنواحدأثرإنجريسأعمالمنالكثيروتعكس

فيعاشالذيرفائيلالإيطاليالفنانوهو،لديهالمأثورين

النهضة.عصر

فنانمعباريسفيودرس،أبانمونقوفيإنجريسولد

أربعمدةديفيدلويعم!جاكالمشهورالحديثةالكلاسيكية

إلىام608عاممنإيطاليافيوعملدرسثم،سنوات

الكنيسةمذبحخلفرسمهالذيوالنقش.أم482عام

الهتافإنجريسأكسبعشر،الثالثلويسقسموفوقه

.أم482عامفيباريسفىعرضعندماباسمهالأول

إدارةإنجريستولىأم،184عاموحتىأم835عامومن



لأنجستروما071

دعمتهاماروفيفنونمدر!عةوهيأمخرلسية،االأكاديميةا

الفرنسية.الح!صمة

التشكيلى.التصوير:أيفاالف!!

المساشاتأ!ياستستخدمطوا!وحدةالأنجستروم

عنتبتعدملحابلورةشيالذراتمثلا،.أطعايةالقصهييرة

الرجاتأطوالتقاسحصذاسك.ماتأنجستروبضعةبعضها

الظاهرأ!هحوءاموجةطودويبلغ.لالأنجستروماتأحيانا

الأنجستروماطوا!يجسا".الأنجستروماتامنآلافعدة

أأوأ،با،لأنجسترومويرمزا."،......أالواحد

أندرسالسويديللصرجاكأت!صيماسميوقد(ول،)ول

أ!حوء.اعنمئمةلدراساتقامالذي،أنجسترومجوناس

-أ\لم1)7جوناسأندرسأنجستروم،

سسيمؤأحدصانسو!دب،وشكيفيزيائيم(.1874

نشرهبوساطةأ!موءالدراسة11هذايتعله!.الطيفعلم

نة(.اي!صااللألوان)1طيفعلى

بمرصدشترةقضاءبهعما-رالأ.أبسابجامعةأنجسترومدرس

.أم858عامبأبسالااطفيزصاءأستاذاأصبحممتوكهلما،

أحثعفه!اطيفيئححرأم867اعاعال!لأووكان

فيأطيلىاسماءشيرؤيتهيم!شضوئيعرضوهو،أغطيا

وجودا!ضشف!،النت!مسطيفبدراسةو.الشماليأتحطبا

خمتىهـأبحاثاأم868اعافي.أسثممساجوفيالهيدروجين

!!ت!الأشنحميليةقياساتمعالشمسى،الطيففى

الشمحص.طيفشىحط000.1

باسمايةأصلكاتحصيرةاا!اأصوالأاقياسحدةرمعميت

له.شكريماالأنجستروما

أنجكو.العزيز،عبدال!:.العزيزعبدأئجكو

غرليشمالفياردهرتقديمةحضارةأفجكور

أغرناحتىألميلاديالتاصئاالقرنأوائلمنكمبوديا،

شهرةالحضارةححذهعواصمثثروأ.الميالأديعشرالحامس

وتمحرائب.لومأتج!صرأوأنجحورأيضاتدعىنتحط

أجة.الحاريب!مييممدينةقربمعبدها

ريبآجوارمدنعدةالكمبوديونالملوكبى

كانت.الميلاديعشرالثاليالقرنوا082عامب!ت

وكانت.حركةالمدنهذهأكثر،أصعاصمةا،ثومأنج!ضر

يقصها!كانوربما،مربعةمتراتكيلوعشرةنحوتغطي

بناءوتموقتها.أوروبيةمديحةأيةمنأكثرشخصر،مليون

معابدعدةبنيتكما،المدينةحولبواباتبخمسسور

منواحدةمعابدهاوأنجكوروتصسفصالسور.داخل

!محوتةمناظروتزخرف.والمعماريةالفنيةأسدنيااعجائ!

الهندوسعيةأوالبوذيةالأساطيرواأص!صمبوديةاالحياةمن

لبوذا)البيون(،الأوسطالمعبدتكريستمأطعابد.اجدران

وجه002منأكثرألراجهيزينرصما.الحااطلكو

عما!ق.حسهـي

عشرالثانيأغرناخلالأزجهاأنج!صرحضارةبلغت

منالغزواتأدتوربماالتدهور.فيلدأتث!االميلادي

العائلةداحلوالصراعاتألملاريا،اأولئةو،المجاورةتايالأند

القواتوا!متولتأضدهور.اهداإلىالمال!صةالكمبودية

مالعرعانل!شأم431عاممثوأنج!صرعلىال!صمبودية

عامفيتدريجيا.المدينةأصعامماتانموفغص!!عنها،تخلت

فرنسي،طبيعةعالمموهو،هنري!تشفصااأ086

القرنأواسطحتىأم086عامصرء.قأتج!صرخراحص

بترميموال!صمبوديونأغرنسيوناالآثاراعلماءقاء،أحشريرا

معابدحما.صأ!ديدانجديد"

همأ،ثومأىصر!قي،توانجكورأمعبدي!صدبمار

منيقربمايغطيوهوكمبوديا،فيمعماريأثر

المقرالشكلهذاويحاكي.هرميش!صلوأصه2كم62.

واتأنج!صرمعبدإنشاءتم.أعندو!ميةاللالهةريالأسصوأا

الهسدوسيللإلهت!صيماالميلاديعشرأضانيااغرنافي

للأغراضإضافةفلكيامرصدايستخدمثادوفيشنو،
الذيللملكضريحابعدشيماواتأنجكوروأصبع!.أ!دينيةا

ئه.نشالإأص

:)حدولجوائز،نوبل:نظرا.نلورماسير،أئجل

ء(.6331صعاءاصسا،مافيكا!إساءزحو

فيشلالاتأعلىآنج!!شلالات.شلالاتائجل،

يبلغفنزويلا.بغرليتشوروننهرفيتتدشهتوهيالعال!ا.

أطولويص!!،م979آنجلأخملالاتا!طياالارتفاع

.م708لثامتواص!!سقوط

مرتفعة،منطقةفيجرفمنآنج!!شالألاتتندفع

ميساتبعدةالمنطقةهذهوتتميزساباتا.لاجرانتدعى

منأسطحمعلالألوانغنية،ضخمة(القمةمستوية)تلال

المطريةوالغاباتالعشبيةوتعصمإإلسهوأط.الرمليةأ!مخورا

ارتفاعهايبلغالميساتوبعض.الميساتمعظمأ،محتواعية1

أيويانجبالعلىآنجلشلالاتتقع.لام6"منحترأ

وقدالبحر.سطحفوقم2لأ056ترتفعا!تبيوي،

أولآنجلجيميالأمريكيالطيارداسمأصشلالاتاسميت

فوقهاحلوىعندما،الشلالاتيرىمعروفأبيضإنسان

شاهدحينماالذهبعنيبحثثانوقد.أم359عام

الشلال!ت.

.الشلال،الجنوبيةأمريكاأيضا:انف!إ



.كوفنتريمدينةمثلالصناعيةالمدنمنالعديدإنجلترافي

نجلتراإ

المتحدةالمملكةتكونالأرئالتيالدولأكبرإبا

وأبريطانياإلىتختصرماوغالباالشماليةوأيرلندالبريطانيا

الشماليةأيردندا،ف!الباقيةالدولأما.ا!لتحدةالمملكة

وويلز.وأسكتلندا

دولأهمإحدىتمثلإنجلتراكانقالسنينمئاتمنذ

تجارهاأنكما،الصناعيةالثورةأهلهاابتكرإذ،العالم

التي،البريطانيةالإمبراطوريةأنشأواوبحارتهاومكتشفيها

المرموقين،مواطنيهاومن.العالمفيإمبراطوريةأكبرعدت

وإسحاق،العالمفيالمسرحيينأعظمأحدشكسبيروليم

مجالاتفيلإسهاماتهالتاريخفيالعلماءأشهرأحدنيوتن

والفيزياء.والرياضياتالفلك

البريطانيةالجزرمنوالشرقيالجنوبيالجزءفيإنجلتراتقع

سهولمنوتتكونمساحتها،أخماسثلاثةحواليوتغطي

بينماأجزائها،معظمفيمتموجةوتلالخصيبةمنبسطة

إنجلتراوتتميزمنها.والغربيةالشماليةالأجزاءفيالجبالتوجد

يعيعشإذبمللسكانجاذبايعدلمالريفولكن،الجميلبريفها

مدنهاأكبرهيولندن.الانالمدنفيسكانهامعظم

فيطويلتاريخالإنجليزيوللشعب.القوميةوالعاصمة

وممارساتهلأفكارهوكانت،والديمقراطيةالحريةممارسة

الإنجليزيعتزلذلك،أخرىدولفيكبيرأثرالديمقراطية

وتقاليدهم.لعاداتهمالشديدباحترامهمويتصفونبتاريخهم

الحكمنظام

رأسهعلى،دستوريملكىإنجلترافيالحكمنظام

الفعليالحكمإنإذفعلا،يحكملاالذي(الملكة)أوالملك

أما.الوزراح!رئيسيرأسهالذيالوزراءمجلسيدفي

مجلس:مجلسينمنيتكونالذيالبرلمانبهفيقومالتشريع

الأقوىهوالعمومومجلعي!.اللورداتومجلسالعموم

الأرلغ،المتحدةالمملكةدولمنأعضاؤهينتخبإذ،سلطة

المجلسأعضاءإجمالىمنعضوا452إنجلتراممثلوويبلغ

فإناللورداتمجلسأماعضوا.651عددهمالبالغ

ان!:.مقاعدهميتوارثونأعضائهومعظمأقلسلطاته

الحكومة.

المحليالحكمحيقمنإنجلتراتنقسما!لتحدة.ا!لملكة

53منمجموعهافيتتكونمتعددةإداريةوحداتإلى

إلىبدورهاتنقسمحضريةمقاطعة27و،مقاطعةمجلس

قصباتإلىالكبرىللندنالحضريةالمنطقةوتنقسم.أقضية



إنجل!را172

!ممح!

ث!

ص!لأ

*ثا!يأ

صلي!يدعىالإنجليزيالعلم

اعلماهداأناور.حورخالقدس

فيالماسرفإدرسمياعلماشحدلم

!سعةم!أكترا!طوااستحدموهإنجلترا

.فرود

بريطانيالملكالنبالةشعار

تمتلىإبحلترا.فيايستحد

علىاضا،تةاأحدحححيةا*الأسرا

.ا!!كالحصهـاءأحدرعاأرحيه

صا.صةوب.ا!ط!الياشيصااحريرةمعاتمتح!وويلروأس!ضلمداإنجلترا

اطتحدة.االممل!!ةالدولهدهتمقعكلأحتمماليةاأيرلدا

مجلسحكومتهاويرأس(.ذاتيمحليحكمذات)مدن

المجلس،هذاإلغاءتمأم869عاموفي.الكبرىلندن

حكوماتمحلهالتحلالأحرىاالمقاطعاتومجالس

الحضريةالمناطقأما.لندنمدينةوحكومةالقصبات

الأقضيةأما.المقاطعاتأصمجافتحكمهاالأخرى

المحليةالحكومةمجا!وتتولى.الأقضيةمجالص!فتحكمها

والشرطةوالمطافئالتعليم:مث!!العامةالخدماتإدارة

منالتمويلمصادروتت!صن.الصرقواأضرويحواوالإسكان

الح!صمي.والدع!الختلفةأضرائبا

السكان

وامشقلاليتهلنفسهباعتدادهالإنجليزيأسشعبايتميز

يقدرونالإنجليزأنكماالغرباء.تجاهأحياناوتحفظه

وهذاالتغيير،تقبلفيأجطءبااتسموالماومنتقاليدهم

قدالشبابأنمع،شعخصيتهمقوةأمسبابمنيعدالتحفظ

،الأخيرةالسنواتفيأخقاليداهذهضدالتمردبدأوا

علىينقسمالمجتمعكانالذيالطبقاتنظاموخاصة

العليا،والطبقةالوسووالطبقةالعمالطبقةإلىأساسه

والاقتصادية.الاجتماعيةخلغ!يتهثترذأ!كو

حوالىإلىإنجلتراس!صانعدديص!!.السكانأصول

المدنفيمنهم%59حوالييسكن،نسمةمليون46

.كبيرةحضريةمناطق!مبعشيمنهم%04حواليويقطن

شيليسالحضريةالمناطقهذهأكبرالحبرىلندنوتعد

أكبرإحدىتعدإذأيضا،أ!المافيللفحعسبإنجلترا

2،كمألأ058تبلغمساحةتغطيوهي.مدنهوأهم

نسمة.ملايينسبعةحواليويقطخها

الأسيحة.وا،الأشحارالمحاطةالحقولم!مزيعلأنهيشتهرالإنجيزيالريف

ء7----ص-ءشمتكني!خرس3ثرالنرفي!

اوركن!شءحرير؟!حلا

لمسضالي---دزلأأ،أصبص

الأطلسىلنداوررفيأ7%لستلندصيرلأكلشصاشحزالدنمارك

التنص؟دبالشمالية؟لىلرلم!ريرالمملكةس؟أ

!-ء.!!31حس!لمص،\3لمتددةالآ؟

شلال!---افحر/لا-ي!!

أ-9-.؟"ا؟*في-او!؟ى)لإح!*-

-ل!ح!-كافئ-

ايرلصلندوص!ج!-إج!لتراهؤ+لئبراأللالي

ط!ويلز=لأصبر
صينأ--ط-3!

7----7هـحلاخئز؟ص/كا-كا*ئتئص-!زر--حض

لا!رنساعأا---لأ!كخررالقنآل



173إنجلترا

موجزةحقائق

.لدن:صمةالعا

الإنجليزية.اللغة:الرسميةاللغة

الجوب:إلىالشمالمنمسادةأقصى.2كمأ943.03:اللساحة

حطكم،435حوالي:الغربإلىال!ثرقمنكم،058حوالط

كم.أ،085:الساحل

البحر.سطحمستوىق!وم789لايكإسكافيل:ارتفاعأعلى:الارتفاع

البحرمستوىمن،إلىم!لالقر!الإنجليزيةالمست!قعات:ارتفاعأدنى

والحرر.المدحركةحسب،المستوىتحتامتارحمسةإلى

نسمة000.999814م6991عامتقديرلبحس!:السكان

الريص.في%5والحضرفي%59:التوزيع

050382.46:أمأ!أتعداد2.شحصا/كم376:الكثافة

نسحة94لأ219).00:للسكانمهـ2.أعامتقدير.نسمة

والبيض،والدواجنوالأبقار،الشعير،:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

والقمح.البسجر،وسكر،لأعماموا،والمطاطس،للبنوا،والفواكه

والماكريل.والحدوقالقدالأسماد:عحيد

الفولادية،المحتحات،الكيميائيات،أسسياراتا،الطهائرات:التصنيع

الفضية،الأدواتوالنحتمر،الطماعةوالفحار،الخز!،الالات

ا!طني.اوالغرلوالقطنيةالصوفيةالأقمحتمة

الطبيعى.العازالحفط،الحجري،الفحم:التعدين

الحميه.:الأسامميةالوحدة:العملة

مانشسشر:فهيالباقيةالكبرىالحضريةالمناطقأما

يوركشاير(،اليفرلولميرسيسايد)مانشستر(،الكبرى

الغربيةميدلأندز)لشدرلاند(،وويرتاين)شفيلد(،الجنوبية

اليدز(.الغربيةيوركشاير)برمنجهام(،

إلىوفدواالذينأولئكأصلمنالإنجليزمعظمينحدر

منويتكونون.مضتمشة2)005منذالبريطانيةالجزر

والجوتوالسكسونوالإنجلزوالرومانالسلتيين

والنورمنديين.والدنماركيين

فيبصماتهاالمجموعاتهذهولغاتعاداتتركت

أصبريطانيينامعظموكانوشعبها.الإنجليزيةالحضارة

أخذتالتيالصناعيةالثورةبدءقبلالريففييقطون

ارتفعحتىومدنهاالصناعيةالمناطقإلىالسكانتجذب

.الميلاديعشرالتاسمعالقرنبنهايةء7%إلىالحضرس!ظن

الوافدينمنمليونينالبلادامشقبلتأم529عامومنذ

التيالغربيةالهندوجزروإفريقياآلحميادولمنقدمواالذين

المدنفيهؤلاءمعظمويقطن.الكومنولثرابطةإلىتنتمي

إسكانيةمشكلاتإثارةفيتسببمما،المزدحمةالصناعية

الوافدةالهجرةتحديدإلىالحكومةفلجأت،وعنصرية

منتطورتالتىالإنجليزيةاللغةالسكانويتحدثللبلاد.

ان!:.الفرنسيةوالنورمنديةالأنجلوسكعسونيةاللغات

للغة.ا،الإنجليزية

يعيشهاكما،حياتهمالإنجليزيعيش.المعيشةأنماط

،بالقطاراتأوبالسياراتأعمالهمإلىيذهبون،الغربيون

اليوميةحاجياتهممنهايبتاعونقريبةألممواقفيويتسوقون

أصدقائهمللقاءيخرجونالأمسياتوفي،والأسبوعية

منهمعدداأنكما،الموضوعاتششىفيوالحديثوالسمر

التيالختلفةالبرامجلمشاهدةالتلفازامامأمسياتهميقضون

ويخصصون،تجاريةأخرىوشبكاتإنجليزيتانشبكتانتبشها

المومميقى.وحفلاتوالمسرحياتالأفلاملمشاهدةأوقاتا

ينظرالتيالمالكةالعائلةالإنجليزيةالتقاليدأشمهرومن

ومن.العريقبتاريخهمتربطهمأنهاعلىالكثيرونإليها

يقامالذيللبرلمانالرلحمميالافتتاحالملكيةالتقاليدهذه

وتقليد.الملكةبهتقومالذيالفرقواستعراضمشويا

البرلمانحرقحاولالذيفوكسجاييومهوآخرإنجليزي

الساعةفيالشايعادةفهوألاخرالتقليدأما.وتفجيره

.يومكلمساءالخامسة

التقليديالإنجليزيالطخيتسم.والشرابالطعام

بهاردونوالمقليةالمشويةاللحوميحبونوالإنجليز،بالبساطة

وأبقرفخذمنيتكونالتقليديالأحديوموغداءكثير.

وتعد.وحلوىوخضارمسلوقأومقليبطاطسمعغنم

الأكلاتمنالمشويالبقرلحممعيوركشايرفطيرة

واللحمبالكلاويالمحشوةالفطائروكذلك،المفضلة

شمربمنالإنجليزويكثر.البطاطسمعالمقليوالسمك

بالماء.الخففوالليمونالبرتقالوعصير()الجعةالبيرة

الرياضيةبالألعابالإنجليزمعظميستمتع.الترويح

ومشاهدةللمشاركةفرصتوجدكما،الطلقالهواءوحياة

فيالازدحامظرول!منالتحفيفبعيةالسكنيةالمجمعاتتخطيط

هيرتفوردشاير.بمقاطعةليتشويرث
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وتنسية!الغاباتفىالمشىيعشقمنومنهممنها.أنواع

.القدمكرةانتشاراالرياضةأنواعأكثر.الصغيرةحدائقهم

81منأكثريشاهدأغسطس!إلىمايومنالفترةوخلال

نتائجها.علىويتراهنونالقدمكرةمبارياتمشاهدمليون

معلتلعبالبلادإلىالأجنبيةالفرقمنعدديفدكما

والرجبي،أس!صيكيتاأ!بةأيضاوهناك.الإنجليزيةالفردتى

الصيدممارسةلمحىأوقاتهماالناسيقضيالرلفوفي

والرماية.الأسماكوصيدالخيلوركوب

فيالتعليميةالأنظمةاأفض!!أحدإنجلتراتملك.التعليم

الخامعسةأ!شةاب!تماللأطفالإجباريوالتعليم.العالم

من%09حواشويتعلمالعمر.منعشرةوالسادسعة

جزئيا،أوكلياإماححوميا،مدعومةمدارسفىالطلاب

المحليةالتعليميةأصسلطاتواوالعلومالتربيةمصلحةوتشرف

منحالنظامهذاويحاول.الإنجليزيالمدرسيالنظامعلى

يحدداحتبارووشه!،قدراتهميناسبتعليماالطلابص

ب!تماأبأصطاايلتحقالمتخصصةالثانويةالمدارسأيإلى

الدارس:وهىعمرهمنعشرةوالسادسةعشرةالحادية

،الجامعاتأ!دحوللبأ!إاتعدالتى،العلميةالثانوية

التيالفنيةوالمدارسالعامأضعليماذاتالحديثةوالثانوية

الشاملةالمدارسحلتوقد.المهنيالتدريبفيتتخصص

القرنمنوالسبعينياتالستينياتمنذالمدارسهذهمحل

إنجلترابهاتشتهرالتيالعامةالمدارسأما.الميلاديالشرين

وتهيئ،الثانويمستوىعلىبتعليمالطالبتزودفإنها

التعليممعاهدأما.الحكومةفيالرفيعةللوظائروالطلاب

التجارةوكلياتأغنيةاوالكلياتالجامعات:فتشملالعالي

،كمبردجحامعتاجامعاتهاأشهرومن.والزراعة

لندنجامعةفهيحجضاأكبرهاأماوأكسفورد،

منأكبرعددوبهاالمفتوحةوالجامعة(طالب06ر..).

(.طالب000.013)الطلبة

هيالإنج!صانيةال!ضيسةأوإنجلتراكنيسة.الدين

ينتميأنالدولةرأسعلىويجبالرسميةالدولةكنيسة

ويمثل.لهم!!ولةالعبادةحريةفإنالشعبأماإليها.

ولأسقفوأسه،للكنيسةالروحيالرئيسكانتربريأسقف

مجلسفيمقاعدقسيسا،42إلىبالإضافةيورك

إلىالإنجليزيالشعبمنالعديدينتميكما.اللوردات

كما،الحرةبالكنائستعرفأخرىبروتستانتيةكناش

أسقفيرأسهمهناكرومانيكاثوليكيملايينأرلعةيوجد

)ميلوننحوالمسلمينعدديبيئإنجلتراوفيوستمنستر،

كماوغيرها،والآسيويةالإنجليزيةالأصولذويمن(مسلم

والسيخ.والهندوساليهودمنعددابهاأن

والرسامينالمعماريينمنالعديدإنجلتراأنجبت.الفنون

تشوسر،جفريكتابهاأشهرومن.المومميقىومؤلفي

!ىالمسلمينجموععليهتتواشدحيت،لندنفىالإسلامىالمركز

.الأحرىالإسلاميةالأنمتمطهةولعصمسحداويصمنيا،لري!اأ

،الإنجليزي،المسرحانظر:شكسبير.ووليمديكنروتشارلز

وطرزطرقمنعدداالإنجليزالمعماريونطوروقد.الأدب

ومن.والإليزاييثيوالقوطيالنورممديأ!رازامث!!البناء

طورااللذينرنحصيستوفرواسميرجونزإنيغوهؤلاءأشهر

وخلال.بالبساطةيتسمالذيالجديدالكلامميكيالطراز

وجوزيفكونستابلجونأنتجالميلاديعشرالتاسعالقرن

وكانالختلفة،الطبيعيةالمناظرتع!ص،جميلةلوحاتتيرنر

والسيرجينزبرهتوماس:أمثالمرموقونرسامونقبلهمامن

المو!ميقيينمنبالعديدإنجلتراوتعتدرينولدز.جوشوا

،سوليفانآرثر،السيرجلبرتوليمالسير:أمثالالمرموقين

غنائيتانفرقتانظهرتأم069عاموفي.بريتينبنيامين

اشتهركماوالرولئستونز،،الخنافسهما:عاليةشهرةنالتا

وجوور.مثلالصينيةوالأدواتاللأثاثصانعيمنعدد

السطح

وتشكلبريطانيا.جزيرةوويلزوأسكتلنداإنجلتراتحتل

أماأسكتلندا.معإنجلتراحدودتويدونهرتشفيوتتلال

الإنجليزيةالقناةوتفصل.إنجلترامنالغربإلىفتقعويلز

أوروبا.عنإنجلتراالشمالوبحر

منالأرضتنحدر،عامةبصفة.اليمظاهر

جبالسلسلةوتمتد.والجنوبالشرقتجاهوالعربالشمال
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الإنجليزيةالأراضيطولعلىالأسكتلنديةالحدودمنبناين

سهولتقعالغربمنجانبيهاوعلىالبلاد،وسطفي

شمالوفىيوركشاير.سهولالشرقومنلانكشاير،

الخلابة،المناظرذاتالبحيراتمنطقةتقعإنجلتراغربي

بايكإسكافيلقمةوهيإنجلترافيقمةأعلىهناكوتوجد

الميدلاندزهضبةوتحتلس!إلبحر(.فوقمترا)789

منالتايمزنهريحدهاالبلاد،منالأوسطالشرقيالجزء

أوزونهرالشمالمنوترنتالغربمنوسيفرنالجنوب

المتموجةالتلالبعضالهضبةهذهوتخترق.الشرقمن

حافاتتوجدالشرقيالجنوبيالجزءوفي.الخصبةوالأودية

بعضوتنتهيوطباشيريةجيريةطبقاتمنتتكونمنخفضة

شديدةبحافاتالإنجليزيةالقناةفيالطباشيريةالتلالهذه

منالغربيةالجنوبيةالجهاتأمادوفر.فيكماالانحدار،

أقصىتوجدوهنا.وعرةجزيرةشبهمنتتكونفإنهاإنجلترا

.والجنوبالغربنحوإنجلتراامتدادات

المرتفعاتبنإنجلتراأنهارتجري.والبحيراتالأنهار

بحرفيتصبالتيالأنهاروتشملالبحر،نحوالوسطى

وتشملوهمبر.،والتاينوالتايمز،التيز،أنهار:الشمال

أنهار:بريستولقناةفيلتصبغرباتجريالتيالأنهار

التايمز:مثلالكبرىوالأنهار.افون،مميفرن،دي،ميرسي

لإنجلتراالشرقيالجنوبيالساحلعلىترتفعالبيضاءدوفرجروف

الطماشير.منمكونةوهى

إقيا.وسطإلىأسكتلمدامنالحبالهدهوتمتدلإنجلترا.المقريالعمودتدعىالبناينجبالسلسلة
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احمع!حيةاا-ااطعااأدساها!هـيطة!ح!!تولإنجلترا.الطبيعيةالخريطة

الحموصإلىا!ر!زاا!أحتم!ااص!!كراأراصيتححدر!لإبحلترا.

انمحدرات"المكتنوفةالحثائرمناطقإرئيسيةاالمعاك!اوص.واشترث

المنخفضة.الطباشيريةهـالجالالمستنقعاتو(الحلية)الحشائغ!

وتتص!!أجزائهابعفرفيأطملاحةصالحةوترنتوسيفرن

فيفتوحدأجلادابحيراتشبرأأما.بقنواتبعضهامع

أصساحااأ!ةقمااقعة11الحزرأأما.البحيراتمنطقة

أصساح!امنأثهـبداواصتجزيرةفتشم!الإنجليزي

،سيفرنانظر:.أعربياالحموبفيمميليوجزر،الجنوبي

.جزيرة،وايتنهربمالتايمز،نهربم

.المتحدةالمملكةأيضا:انو

لاقتصادا

.والتجارةالصناعةعلىأساساإنجلترااقتصاديعتمد

دأكماأس!ا،أ!اافيالرئيعسيةالصناعيةأسدولامنتعدوهي

الأطلسياعبرأضجارةاحطوطعلىالجعرافيموقعها

وبالمقارنة.مهمةتجاريةدوأسةممهاجعلتالجيدةوموانئها

منتقدماأكثرهاهىإنجلترافإنالبريطانيةالدولببقية

والصناعية.الاقتصاديةالناحية

إنجلترافيأ!بيعيةاالمواردصمتممل.الطبيعيةا!لوارد

منحفضة،نوعيةمنالحديدوخام،الحجريالفحم

الحجريالفحمامناجمأكبرتمتدر.أطبيعياوالغاز،والنفط

ترممباتأماألميدلاندز.اوحتىأبناينمرتفعاتطولعلى

كمبريا.ومقاطعةالشرقيةميدأ،ندزفيفتوجدالحديدخام

لحرفيفتوجدالطبيعيأخازواالنفطحقولأهمأما

أجلاداعرليحنوبفيالصينيأ!حلصالاويتوافر.أ!العتمما

الشرقي.جنوبهاشيالأسمنتاأ!عناعةالطباشميروترممبات

الأسماك.باأصساحليةاايياهحرذر

قطاعفيالعاملةأغوىامن%02يعم!!.الصناعة

المملكةتصدرهااكتيالسلعامعضمأتصئإنجلترار.أصناعةا

تتركزإنجلترامصانعمعظمثاكتعديددلسنواتالمتحدة

ولكنم.الطاقةمصدر،الحجريأنححماحقولعند

الطبيعيوالغازوالنفطالنوويةقةأ!اأاعلىالاعتمادازدياد

الجنوبيالجزءوفيلندنحولعديدةصناعاتتطورت

البلاد.صتالشرقي

والمواد،السيارات:أ!هشاعيةاالمنتجاتأه!اوتشم!!

والسيراميك،والالاتأكموأ،ذ،واالحديدر،أ!جميائيةا

والقطنية.الصوفيةالأقمشةاو،أنحضيةااقيالأها5،ارررثو

والطباعة.النشرمجالفيا-ا!دراأححمصإتجلتراتعدثما

إنجلترافيالممتازأضقلامنضاأساعد.والتجارةالنقل

التجاريةالدولأه!امنحعلهافياطميزالحعرافيموقعهار

السككمنواسعةشبحةأصدولةاوتملكأ-ا.أحااشي

ونظامجيدةموانئإلىبالإضافةيعة11وطرقهاالحديدية

مللتجارةمناسباموقعاتحتلأنهاكما.داحليةمائيةممرات

،كبيرةأوروبيةأنهارمصباتعلىأتملإذ،أحشماليةاأصهـي!!ا

الأطلسي.اعبرالتجارةطرقعلىوتقع

الغربيةأوروبادولمعالخارجيةتجارتهامعظماو

فتشمل:وارداتهاأهمأما!ضدا.رالمتحدةأ!لاياتوا

،والقهوة،الشاي:مث!!،أمخدائيةاالوادر،أصسياراتا

لموادا:فهيتهاصادراأه!اماأ.الحشصو،الآا،توا

النقل.ومعداتوالنفطأخقيلةاألحعداتواأحجميائيةا

ماالإنجليزيةالمزارعتنتجلا.الأسماكوصيدالزراعة

كبيرةكمياتتستوردث!اومن،الغذائيةالموادم!يكفيها

الشعيرالزراعيةمنتجاتهاأهماتشم!رالواد.هذهمن

والبطاطسوالل!توالفواكهأسيضواالدواجنوالألقاروا

الحدوقخاصةوالأسماكوالقمحأجنجراوسكرأخنموا

الإقليمية.المياهصتصطادالتيوالماكريل

للفحمالمنتجةالدولأهممنإنجلتراتعد.التعدين

للزيادةان!إالحجريالفحماإنتاجتدهوروقد،الحجري

خامإنتاجأما.الطبيعيأمخازواأصفطاإنتاجعلىطرأتاشتي

ذاتخاماتاستيرادويتمأيضا،الخفضفقدالحديد

الملتحدة.المملكةانظر:أجلاد.ااحتياجاتأسمدجيدةنوعية

تاريخيةنبذة

البشريةالمجموعاتقدومتاريخالعلماءيعرفلا

كانتبدائيةشععوبايعرفونول!صهمإنجلترا،إلىالأولى

قبلانتهىالذيالقديمالحجريالعصرخلالهناكتقطن

أمعبانيامنأخرىمجموعةوفدتثم.عام01؟...
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تنئمعظ!االحجريالفحمبوقودتعملالتيالطاقةإنتاجمحطات

منكثيرفىالحجريالفحموقودويستحدمإنجلترا.فىالكهربائيةالطاقة

الطبيي.والغاروالسفطالنوويةالطاقةتستخدمكذلك.الأخرىالمصانع
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مرتفعاتفيواستقرتفرنساغربيشمالفيوبرياني

،الصوانمنأدواتيصنعونوكانواالبلاد،شرقيجنوب

والدانوبالراينمنطقةومن.الفخاريةالادواتويصنعون

،.مق0002حواليإنجلترافيواستقرت،شعوبنزحت

الفخاريةوالأوانيالأقمشةتشملصناعاتهموكانت

دينية،مبانيوأقامواالقصدير،وتعدينالبرونزومعدات

فهمالغزاةأولأما.ستونهينجانظر:.ستونهينج:مثل

،.مق005نحوالإنجليزيةالقناةعبرقدمواالذينالسلتيون

وتتكونمتتاليةموجاتشكلفيإنجلترادخلتقبائلوهي

شعب.،السلتان!:.والبريتونالغيليينمن

،الغالبلادقيصريوليوسغزا،.مق5ءعامونحو

م43عامبريطانياغزوذلكتلاثمإنجلتراإلىالقناةوعبر

خلالالبلادإخضاعوتم.كلوديوسالإمبراطورعهدإبان

بريطانياوأصبحت.الميلاديالأولالقرنمنالثمانيخيات

،الطرقالرومانأنشأالفترةهذهوخلال،رومانيةمقاطعة

شماليعبروالألعسواروالقلاعالمسسكراتمنعدداوبنوا

إنجلتراشهدتوقد،الأسكتلنديينمنلحمايتهاإنجلترا

.الرومانعهدفيوحضاريةتجاريةنهضة

القرنأوائلفيالبلادمغادرةالرومانيةالقواتبدأت

منالأخرىالإمبراطوريةأجزاءلحمايةالميلاديالخامس

القبائللهجماتإنجلترابعدهاوتعرضت.القبائلهجمات

والجوت،سكسونيونالأنجلو-شهرهاوصشنيةم!االجص

إقيالحمايةالرومادبناهوقد.تاينأبونوليوكاسلكارلايلبين"ضائمايراللاالميلاديالتانىالقردم!الشريسياتفىبنيالديهادريانحائط

الأسكتلمدية.الغاراتمن

!
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القردأواخروفي.البلادمنمتفرقةأجزاءفيوا!شقرت

يدعلىشرنسامنأجلاداالنصرانيةدخلتالميلاديالسادس

قامتمصانتربري،شىديرابنىالذيأوغسطينالقديصر

أجملاد.اأجزاءباقيفيالديانةنشربمهمةالسلتيونالمنصرون

قبيلةكلواحتلتسكسوني!ت-الأنجلوقبائلنفوذقوي

احتلإد،منفصلتينأمتينإلىالبلادوانقسمت.منطقة

في،مجموعاتإلىوانقسمواإنجلتراجنوبيالس!صممونيون

أجلاداوشرقيووسطشعمابفيالأنجلزعاشحين

ومعونورتمبريا.اكشرقيةوإنجلياميرسياإلىأيضاوانقسموا

سميتممالكسبعإلىالمجموعاتهذهتطورتالزمنمرور

السباعية.الدولةال!:.السباعيةالدولة

صيونالدنمارهاج!االميلاديالتاسعالقرنوخلال

اقيوس!صممدصةالأإ،أ!كألممااهذهعلىوسيطرواإنجلترا،

ويعد.أعقابهمعلىالمهاجميروردالأكبرألفردملكهاقاوم

وبنىمملحتهوحدإدأجلاد،احكامأشهرمنالاكبرأغردأ

باعتبارهاالمتماطعاتانفاأوابت!ض،بحريأسعطولأول

انظر:.أسعرفيااغانونلاوعمل،المحليةللإدارةوحدات

كيونالدنمارسيم!!ث!ا.المتحدةالمملكة،العرفيالقانون

وتؤوأ!أمء30عامفيأخنهارالبلادفيالسلطةعلى

ولعد.أصسكسوني!!املوكآحر،المعترفإدواردإلىالأمورا

نتائحهمن!طنأعرش،ايرتمنحولصراعحدثوفاته

أرزياأنحاحاوأج!ابت!يادةإنجلتراعلىالنورمنديونامعتولىأن

فرسالهعلىمعتمداالبلادفيقويامركزياح!صماأقام

.والقلاعالكناشمنعددبناءتمعهدهوفي.النورمنديين

علىوتوزيعهاالضرائبفرضلغيةبمسئللأراضيقامكما

الإنجليزية.الأراضيبسجليعرفالمسحوهذا،أتباعه

اللغاتخليطومن.الإنجليزيةالأراضىسجلانظر:

الإنجليزية.اللغةتطورتالمحتلفةالقبلية

لدأالميلاديينعشروالثانيعشرالحاديالقرلينخلال

عنمستقلايحكمأنيريدكل،والملوكالنبلاءبينالصراع

فيعلياكسلطةالبقاءفييطمحونالملوكوكانالآخر،

لمالصراعوأصكن.أخهايةافيحليفهمالنجاحوكانالبلاد،

السبلاءمعيتضاممونأسدينارجالكانوأحياناحطية،ينته

أدتوقد.الملكتسلمإوتحديالسلطةعلىصراعهمفي

الإنجليزيةالكنيسةعلىللسيوةالثانيهنريالملكمحاولة

أ!ديابي!صتتوماسكانترلريأسقف!وبينبينهصراعإلى

.أم017عاماغتيل

قلبريتشاردالملكشقيقجونالملكحكموخلال

الكنيسةوقادةالباروناتوب!تبينهصراعحدثالأ!عد،

ضماناتتضمنتكرتماالماجظبتعرفوثيقةكتبواالذين

أ!ثيقةاعلىالملكووافق،لهمالحقوثمنالعديدحول

كرتما.الماجنماانظر:.السلاحتهديدتحت

يكتعسبالبرلمانبدأالأولإدواردالملكعهدحلال

إلىالكنيسةوقادةالنبلاءيدعوالملككانحينأهمية

هذهبتوس!الملكوأمرومش!صلاتها.الدوأصةأمورمناقشة

منوممثلينالمقاطعاتمنالفرمانلتضمالاجتماعات

النموذجي.بالبرلمانالاجتماعوعرف.الدينورجالالمدن

الموافقةإبداءفيالبرلمانبحقالملكأقرأم792عاموفي

وفي.الملكيقترحهاالتيالضرائبعلىالاعتراض!أو

أميرلقبوأعطىالإنجليزيةأطسلصهآويلزخضعتعهده

انظر:أ!مكتلندا.علىةأصسي!إاشيفش!وأعنه،لابنهويلز

إنجلتراوأصبحت.معركة،بانوكيرن؟النموذجيالبرلمان

وأكسفوردكمبردجحامعتاهاوحذبتمهما،علمئامركزا

منعدداوأنجبت،عديدةا!درمنأ!لاب11منالعديد

،بيكونان!:.س!صتعروممي!صنجررر:مشلالمف!صين

.جون،سكوتسدنسروجر؟

عاميلينوفرنساإنجلتراب!تعامالمائةحربلشبت

بحرشالثالثإدواردالملكطالبعندماأم-453أ337

الضرائبعلىالموافقةالبرلمانرفضوقد.السيفبحدفرنسا

وثوراتتمردحدثكما،المعاركهذهأسدعبمالملكفرضهاالتي

.البرلمانبدونالحكماعلىالملكاجبرمما،المزارعينقب!!مر

حدثوقد.القديسة،داركجان،عا!المائةحرب:انف!إ

.الحربهذهخلالوالتعليمالادبمجالفي!حيرتطور

حدثأم485و4551عاميل!تماالفترةرخالأل

أدىيوركونبلاءالحامسهريب!تأ!رلقاحولصراع

هنريبانتصارانتهتالتيالوردت!تحرباندلاعإلى

أحرشق.اواستعادته

هنريللملكقراراالبرلمانأجازأم34ءعاموفي

الأعلىالرئيسالبالاوليسالملكبمقتضاهيحع!!الثامن

التىالفترةخلالهذاحدثوقد.الإنجليزيةللكنيسة

أوروباعبرالدينياللإصلاحكةحرانتشارشعهدت

اللوتري.الدينيعلاحال!ال!:.الشمالية

البرلمانوأصدرإنجلترامعويلزاتحدتعهدهوخلال

الملكةوأعادت.بالكنيسةتتعلقدينيةإصلاحيةقوان!ت

عهدها.فيرسمياديناالرومانيأس!صاتولي!ياالمذهبكاثرين

كبيراتقدماالبلادشهدتالأولىإليزابيثالمل!!ةعهدوفي

وقام،الشرقيةالهندشسركةوأنشئت،عديدةمناطقفي

وسواحلأسثرقيةاالهخدحزرإلىكشفيةلرحلاتالمكتشفون

وعلىالأدبيةالحركةوانتعشت،والجنوليةأسشماليةاأمريكا

انف!إ:أسبانيا.بريطانياهزمتكماشكسبير.وأجمرأسها

الأسبانى.الأرمادا؟الشرقيةالهندشركة

وبينبينهصراعاالبلادضمهدتالأولجيمسعهدفي

لاعتقادهيدهفيمطلقةمملطةفييطمحكانلأنه"البرلمان

الشعب.منوليساللهمنالحكمفيحقهيستمدبأنه
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توفرالملكيةالاحتفالات

الاتصالحلقةمنلوعا

ال!نجليزي.التاريخمع

الاحتفال!تهدهومن

التيالعلمزفةاحتفال

يولمجرشهرفيتجري

وهىالملكةتقومعندما

الملكية،عربتهافي

جمودها.لامشعراض

الملكبينالصراعتفاقمالأولتشارلزابنهعهدفى

أجبرهمما،الملكضدمجموعاتثلاثواتحدتوالبرلمان

ولكن.الملكسلطاتمنتحدوثيقةعلىالموافقةعلى

ومنعهمطلقةبسلطةالحكمعلىالأولتشارلزالملكإصرار

حربنشوبإلىأدىطويلةلفترةالانعقادمنللبرلمان

إلىإنجلترابعدهاوتحولتتشارلز.بقتلانتهتأهلية

تحمظلتبرلمانيةلجنةإلىالحكماأموروالت،جمهورية

وأخذ،البرلمانكرومولأوليفرطردح!تام36ءعامإلى

منجعلتحكوميةوثيقةبمقتضىوذلكالبلاديحكم

حضعتعهدهوفي.كرومولرأسهاعلىمحميةإنجلترا

كرومولوفاةوبعد.الإنجليزيةللسيطرةوأيرلنداأسكتلندا

عامفيجديدبرلمانانتخابوتم،الملكىالنظامأعيدبفترة

وإبان.والبرلمانالملكبينالسلطةاقتساموتمام066

ونظامبحريتهالاحتفاظالإنجليزيالشعبأستطاعالثورة

البروتستانتي.وبالمذهب،ارتضاهالذيحكمه

فيهاالنصروكانوفرنسا،إنجلترابينحربنشبتثم

أمريكافيممتلكاتهامنجزءافرنساوفقدتإنجلتراحليف

،هدسونخليجإقليممنها:بريطانيا،لصالحالشمالية

أممبانيامناستولتكماسكوتيا،ونوفاونيوفاوندلاند،

مينوركا.وجزيرةطارقجبلعلى

م!لكةوويلزإنجلترامملكةاتحدتأم707عاموفى

ان!:بريطانيا.مملكةوهىوأحدةمملكةلتكونأسكتلندا

.المتحدةالمملكة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

والعسكريونالسياسيونالقادة

إيرل،كلارلدونردواإد

قودرلبورو،ماوقد،بكنحهام

توماسيسالقدمور،للوردا،ليرفي

يدسيمود،مونتفورتنسيصلرا،ليكون

حورج،مولكردريحشالسيرا،جرنفيل

حونلسيرا،هوكينز(ئلةعا)سلرا

المكتشفون

رت!مالسيرابحتر،فرووليم،ليربا

سامشيالى()حونكابوتهمفريالسير،حيلبرت

هنري،هدسونسهميسفرالسيرا،دريك

لتروالسيرا،ليرا

والمناطقالمدن

كسهـوردأ

يتونالر

ممجهامبر

يستولبر

بليموت

تو!رتسما

بريش!ما

مبتونثاوسا

فورأ-بونأ-تفوردسترا

ترت-ونأ-ستوك

شفيلد

برينتركا

كمبردخ

كوفشري

لندن

لنكولن

ليدز

ليستر

ليفربول

ل!جمرىانشسشرما

نوتحجهام

تاينأبوننيوكاسل

هل

ولشستر

يورلث
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(ر!اأ)فونأ

لدييرالأالمحرا

دهر،يمزلاا

مضيق،نرود

لص،سيهـمرن

معةحا،كسفوردأ

سروترهارشا

صةرمد،لريشرور

يةلروماارسعواالأا

ييلدال!!حلاخ!ا

ا&تالتماس

ويكأمير

الأنجلى

الأنجلوس!سسوسودا

البحرية

الطويلاكرلمالى

اطؤخرةبرداد

احمودحيااكرلمالى

الحقوقسالى

الميورتالى

التتويح

المجيدةالتورة

اض!!ا

قبائل،الحوت

ثاتالأا

!دل!ا،يبحليرل!ا

للعةا،يةنجليرل!ا

لمدلىلرخ

البريطانيةالحرر

طبيعيةمعالم

ر!مير!ى،%يستولقاة

نهرهصر،الإنجليريالقمال

يرةحز،يتاوبرشر،للقماا

ميررلدوند!رسدلا

يرةجز،لىما

والجامعاتوالمدارسلكيات

حامعة،اسدنإيتودكلية

للفموداقصالمجمعفسوكلية

هاررمعةحا،كمبردح

ريختا

المحومقاعةعامفالص!

لاحتحارايرقوات!تالوردحر!

لالكاسترالاحت!اعيةالمساواةدعاة

اللوتريالمساعيةالدولة

اصارودامؤامرةرلي!يد

شاصحالاا!يمحستو

الملكشورىمحلسأ!رة،ستيورات

الإبحليريالإتجلإريةا!لأراصيسط

أحدرمقاهى-الأللحوااصتاريحيااعسحلا

ا!ر:ا،اسوهـمدياثوليسا

يودم!رأبالىلس!صسوا

ة!معرهيعستحر،اكمترقيةالهمدحةشر

تمرد،تايلواتاضآمريةاالعمسة

تمردتاللر،واتالنهصةعصر

يوركالملكيةعودة

اليومريكسحالفا

صلةذاتأخرىمقالات

المقنعةا!سرحيةالدبمقراطية

لودليادمكتبةمالورسلحري!

كحيسةوستمسشر،وسدسورقلعة

الكريكيت

إنجلتراكميسة

الموضوعصرعنا

الحكمنظام

المتحدةالمملكة

السكان

السكادأصول-أ

ايعيشةأنماص!

والشرا!اطعاماح

السطح

السص!أثمظاهر-أ

الالمحضاد

أ!ك!يعية11المرارد-أ

أصماعةاب

والتحارةالحق!!-ح

تاريجةنبذة

يحلتروا

اضعليما

يرلدا

لممودا-ر

اسحيراتوارالألهاا-ل!

الأسصاكاوصيدارراعة-د

اخعديناهـ

أسئلة

كبيرا؟تجاريابلداجعلهاعلىإنجلتراموقعساعدكيرو-أ

آخرهم؟كادوسلإبحلترا؟العزاةأولكالىم!2

إنجلترا؟فيشعميةالمسظمةالألعا!أكترما3

إبحلترا؟ديأطيعيةاالمصادرأهمما4

بريطانياغزتجرمانيةقبائلثلاثمنواحدةالأفجلز

والقبيلتان.الميلاديينأصسادسواالخامسالقرن!تخلال

إليهماتنتمياللتان،أعسكسونواالجوتهماالأخريان

استمر،صغيرةممالكالعزاةألشأ.حميمةبقرابةالأبحلز

انظر:.أم660عامأخورمندياالفتححتىبعضها

.سكسونيون-لأنجلوا

الانيعرففيمامقاطعةوهىأنجلن،منإماالأنجلزأتى

فىوقتهابدأواوقد.الدنماركمنأوهوسشاين،بشيلزويغ-

إلىوصلواعندما،الحضارةمنالزراعيةالمرحلةإلىالتحول

امتدادعلىيقطونكانواالذينالبريتوليينوهزمواإنجلترا

وإيستوميرسيانورثمبرياممالكوأنشأوا،الشرقياسماحل

إنجلترا.ووسطوشرقيبشمافيالاديعرففيماأنجيليا

الأنجل،أرضأيلاندبملأنجلتعرفآالأقاهذهكالتو

إنجلترا.11منهاأتىوالتى

إنجلترا.:أيضاانظر

اجتماععالمأم(.أ-082598)فريدريكإنجلز،

الوثيقبتعاونهاشتهر،محترفوثوريصحفي،ألماني

الشيوعية.الحركةمؤسسماركسكارلمعوالطويل

الماركسيةالنظريةصياغةفيفعالةمساهمةإنجلزساهم

الماركسية.الاقتصاديةلالنظريةيتعلقفيماأسسهاوأهم

السياسيةالنظريةصياغةفيفعالبشكلساهمكما

.كارل،ماركسان!:.الماركسيةللحركة

كانالمشتركةالكتبمنالعديدوماركسإنجلزألف

إنجلزكتبوالذيام()848الشيوعىالبيانأشهرها

الثانيالجزءينبمراجعةذلكلعدقامثم،الأولىمسودته

رأسكتابمنوالثالث

قامكماالشهير،ا!لال

المقالاتمنالعديدبكتابة

ماركص.باسمونشرها

اثنيماركسبعدإنجلزعالق

خلالهاصاغعاماعشر

والأف!ظرالنظروجهات

كسماروب!تبينهالمشتركة

قامكما.الخاصةبطريقته

إنجلزفريدريكالماركسيةال!فكاربصياغة
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العمليةالتطيقاتصاغكماودوافعها.الملكيةحول

الإنسانية.المعرفةمجالاتمنالكثيرفيالماركسيةللنظرية

ابنوهوبروصعيا،فيبارمنمدينةفيإنجلزولد

مراراالأمنرجالاعتقلهوقد،نسيجمعمللصاحب

إليهاوعادأم484سنةبروسيامنهرب.التوريةلنشاطاته

فشلبعدأخرىمرةوهربعادولكنهأم،848أثناء

أحديديركانحيثإنجلترافيذلكبعداممتقرثم.الثورة

علىللإنفاقيكفيماالمالمنكعسبوهناك،أبيهمصانع

ماركس.صديقهودعمعائلته

ثقافةوذااللغاتمنبالعديدوعارفاملماإنجلزكان

وعقلثاقبةرؤيةذاكانالعلبم،فروعمختلففيأجةعا

وكتاباتهأعمالهمنالكثيربانالعلماءبعضويعتقد،مبدع

فيألففقد.عصرهلأفكارسابقةكانتألفهاالتي

والشؤون،الدينيالتاريخحولتدورمتعددةمواضيع

كتبكما،العاملةالطبقةوحياة،الإنسانوعلم،الخارجية

موضوعهوكانتالعسكريةالتقنيةعنخاصبشكل

إنجلترافيالعاملةالطبقةحياةكتابوكان.المفضل

التيالعاملةالطقةلحياةدقيقاوصفايحويأم(،84)4

الهريوجينكتابوكذلك،هناكالقذرةالأحياءفىتسكن

وصفايمثلكانالذيأم()878العلمديثورةدوهربخ

فيأساسياكتاباأصبحوالذي،الماركسيةللنويةعاما

.كماعديدةلاحقةلأجيالالشيوعيينالعلمطلبةتدريس

الفلسفةحولتدورالكتبمنالعديدبتأليفإنجلزقام

.أم984وأم848عاميالألمانيةوالثورةالمتطرفةالألمانية

التيالجرمانيةالقبائلأفرادهمسكسوديون+الأئجلو

الميلاديين.والسادسالخامسالقرنينخلالإنجلترافياستقرت

عامنحوفي.والجوت،والسكسونالأنجلز،هىالقبائلهذه

الجرمانيةالقباثلفورتجيرنيدعىبريطانىملكدعام944

)البكتز(البقطغزوردفىلمساعدتهإنجلتراإلىللقدوم

ماوسعرعانالحلفاء،بيندبالنزاعلكن.والأسكتلندلين

وبحلول.البريتونيينالوطنييندحرفىالجرمانيةالقبائلبدأت

والسكسونالأنجلزاممتولىاهـيلادياالسادسالقرننهاية

وأسكتلندا،ويلزحدودإلىتقريباإنجلتراكلعلىوالجوت

أنجلالقديمتينالإنجليزيتينأمملمتينامنإنجلتراكلمةواشتقت

الأنجلز.أرضمجتمعتينتعنياناللتينولاند،

رئيسية:سكسونية-أنجلوسئهـالكهناككانت

كنت،سسكس،إسكس،إنجيلياإيعست،ميرسيا،نورثمبريا

الدولةان!:.السباعيةبالدولةتعرفوكانتولحمكس،

ملك،إيجبرتأخضعم982عاموبحلول.السباعية

نحوالأولىالخطوةمتخذا،الأخرىالممالكوسكس،

ملكالأكبر،ألفردوقام.الجزيرةعلىالسياسيةالوحدة

وفعل.م878عامالدنماركيينالمعتدينبدحروسكعم!،

وأصبح.إنجلتراولتوحيدالسلاملاستعادةالكثيرألفرد

بريطانيا.كلملكلقباستخدممنأولخلفاؤه

اللغةعلىبصماتهمسكسونيون-الأنجلوترك

شملتربما،الكلماتآلافوفيقواعدهافىالإنجليزية

إلىالكلماتهذهإرجاعويمكن.اليوميستخدمماخممه!

اللهجةوأصبحتإنجلترا،وسطفينشأتالتياللهجة

سكسونية،-الأنجلولإنجلتراالرئيسيةالأدبيةاللغةالجنوبية

الشعر.كتابةفيأساساوتستخدم

المو!وعةفىصلةذاتمقالات

قبائل،الجوتالأدب،الإنجليزيالأكمرألفرد

السباعيةالدولةاللغة،الإنجليزيةإبحلترا

السكسونالتيوتونيونالأنجلزا

منجزءوهيوويلز.إنجلترافيجزيرةكبرأأفجليزي

عدد.المحلىللحكممقاطعةأنهاكماجوينيد،إقليم

مضىفيماالجزيرةوكانت.نسمة67و008مم!صانها

يعتقدالبلاد.تغذيالتيالحبوبلإنتاجغنيةمنطقة

أولهمالميلاديالثامنالقرنفيالنورمندلينأنالمؤرخون

أنجليزي.ا!مما!شخدممن

علىايمتولواوالذينبالبحر،المتنتغلونوالسكسونوالأنجلزالجوت

أصبحواالعليا(،)الحريطة،الميلاديالخاصالقرلىأواسطفيإنجلترا

اسسفلى(.ا)الحريطة،كالك!سعكولواوقد.س!صسولإلى-بالأنجلويعرفولى
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الإنجليزيالأدب

يكتبهماالإنجليزيالأدبايش!.الأدبالائجليزي،

فيالإنجليزيةا!لعةوويلهـنجاوأمعكتلنداإنجلترامنكتاب

باشوائعغنيأدبهوو.والمسرحيةأضثرواالشعرمجالات

الادابأقدممنأنه!صما،الأدبيةالمجالاتمختلف!في

الأدبتاريختستعرضأضياالمقالةهذهتشملولا.الغربية

وأيرلندا،وأسترالياشنداوالمتحدةالولاياتآدابالإنجليزي

الوسوعة.شيخاصةمقالةمنهالكلأشردتفقد

ام(..أ-)005القديمالإنجليزيالأدب

سكسونية-بالأنجلوالمعروهشةالألمانيةأغبائلاا!شقرت

وعرضتأطيلادي!ت،اوالساد!الحامسالقرن!تفيإنجلترافي

اللغةنجاسمألحمبائ!اكحذدتت!ظمهاكانتالتياللهجات

أخةمحذهشانتركية،س!صسو-الأنجلواأوالعتيقةالإنجليزية

.أم001عامكحوحتىال!دب

تمجيدعلىأتحديمةاالإنجليريةأغصائداركزتوقد

احصم،وااسثمجاعةامث!صفاتتعليمومحاولةالأبطال

الملحميةالقصيدةتعدو.مجهوأس!تلشعراءومعظهمها

.الإنجليزيالأدبفيرئيسيعم!!أولبيوولف

التاسعالقرنحتىالملاتينجةباالنتركتابمعظمكتب

عدةوسحعه!ملكالأكبرألفردترجماح!ت،الميلادي

هذهأه!اومن،العتيقةالإنجليزيةإلىاللاتينيةمنأعمال

م(731)الإنجليزيةللأمةالكنسميالتاريخالأعمالا

مصدروأسشعصاهداأضاريح!حج!أولوهو،بيديللراهب

.م731سنةإلىأحماد!!اأغرنانهايةمنذحياتهعنمهم

أم(أ-485)..أالوسيطالإنجليزيالأدب

إنجلتراعلىفرنسامنالقادمونالنورمنديونامعتولى

البلاطأشرادلدأالتاريخذلكومنذبمأم660عام

علىتزيدلمدةالفرنسيةيتكلمونالإنجليزالعلياوالطبقات

الشعبية.الطبقةلغةال!نجليزيةودقيت،عاممائتي

الإنجليزيةاللعةاستعادتالرابكلشرالقرنأواخرفي

حلةفيولكن،الرئيسيةالقوميةاللغةبوصفهامكانتها

اللغةهذهكانت.الوسيطةالإنجليزيةتسمىجديدة

والإنجليزيةااللاتينيةواالفرنسيةمنعناصرمنمكونةالجديدة

المحلية.واللهجاتالقديمة

الإنجليزيةالخياليةالمغامراتقصصنشوء

شعرا،م!شوبةمغامراتالقصصهذهكانت)الرومانس(.

القرنخلاا!فرنسافينشأت.والأبطالالمعاركعنتت!طم

أطيلادياعشرالثالثالقرننهايةوفي.الميلاديعشرالثاني

إنجلترا.فيانتشاراال!دبأنواعأكثرأصبحت

ولسيسمى،نورمنديشاعرشماأأم155عامفي

إمرةتحتالمستديرةالممائدةفرسانضدعلىيأتيعم!أول

آرثرأصئالم!كوقد.ريالأسصوأانيجصااا!أطلكاآرثر،

الخياليةالمغامراتقصصفيالمفظ!ضوعالووفرسانه

السيركتب،الميلاديعشرالحامصرأغرناودي.الإنجليزية

وتعتبرآرثر.الملكموت!دعىياثعملامالوريتوماس

عنكاملةإنجليزيةقصصيةمجموعةأكثرمالوريقصصر

آرتر.

فيكاتبأعظمتشوصرحفرييعتجرتشوسر.عصر

،كانتربريحكايات،رائعتهإن.أص!ميصةأاالإنجليزيةفترة

مجموعة،الميلاديعشرالرالغأغرداأواخرفيكتبتاتي

نأدونتشو!عرماتوقد.الحيادهشةاانهزاجةاتحسصراص

الوقتلتمضيةأغصصاهذهناطساشرويح!يي!صملئها.

يسمى،دينيمعبدإشأصددمرأهـهـيقهمفيوكح!

إيقاعيانموذجاهذاعملهشيسرتشوقدمقدر.ثاعترلري

أطغةافيالخماسيةالتفعيلةذوالعمبقىالبحريسمى

يكونمقاطععشرةمنالتفعيلةهذهتتكون.الإنجليزية

إلىبالتتاليوهكذامنبورواحديتبعهمنبورغيرفيهاالأول

ت!ضنأنالقصيدةفيالشعرالأبياتويم!سالسو.آخر

التفعيلةخماسيالعمبقيالبحرأصبح.مقفاةغيرأومقفاة

.الإنجليزيالشعرفيالانتشارواسعتشوسر،لعد

المسرحيةتطورت.الأولىالإنجليزيةالمسرحية

باحاتفيلتمثيلهاالكهانقاممناظرمنالأولىاالإنجليزية

إلىالمناظروتطورت.الإنجي!!قصصرأضوض!تأس!صائحمرا

ومسرحياتالدينيةالمسرحياتتسمىكاملةأ!أعما

ايلإنجيل،حوادثالدينيةالمسرحياتتناولت.المعجزات

ماثم.القديس!تحياةالمعجزاتمسرحياتتناولتبينما

المسرحياتتمثيلاحتكرتأنالتجارنقاباتلبثت

.المدنساحاتفيوإخراجها

-وللأولآ2لتراإفيالأخلاقيةالمسرحياتظهرت

المسرحياتهذهصورتوقد.الميلاديعشرالحامسالقرن

نأغمروالشر.الخيرمثلمجردةخصائصتمثلشخصيات

المسرحياتمنواقعيةأقلت!ش1،المسرحياتهذه

أخلاقية.دروساالمشاهدتعليممنهاالهدصكانوأصسابقةا

أم(أ-306)485الحديثةالإنجليزيةبدايه

الإنجليزيةإلىالارتقاءفيأ!لمميطةاالإنجليزيةبدأت

نهايةوفي.الميلاديعشرالخامسالقرلىأواخرفيالحديثة

لغةوي!صبونيقرأونالإنجليزكانعشر،السادسالقرن

أجوم.االمستخدمةبالإنجليزيةشعبيهة
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منامتدالذيالإليزابيثيالعصرفيالإنجليزالكتابأنتج

بعضعشرالسالغالقرنبدايةإلىعشرالسادسالقرنأواسط

العالمي.الأدبفيالمهمةوالمسرحياتالأشمعارأبرز

مثلتحقية!إمكانيةفيالتطهوراتمنالعديدساهموقد

أهمحدثت.الإكيزابيثيالعصرفيالرائعالادبيالإنتاجهذا

كاكستونوليمأنشأعندما،أم476عامالتطوراتهذه

بنسخالتاردهذاقبلالكتبكانتإنجلترا.فيمطبعةأول

إنتاجالطباعةأتاحتوبطيئا.شعاقاالعملهذاوكانباليد.

مقارنةجدا،مخفضةبأسعارالكتبمنأكبرأعداد

الرخيصةالكتبانتشاروأدى.المطبعةإنشاءقبلبتكلفتها

الطلبازدادالتعليموبازدياد.القراءةتعلمإلىالناسبين

الكتب.على

القرنفيالأوروبيينزملائهمإلىالإنجليزالأدباءانفمم

والرومانيةاليونانيةالحضارتيناكتشافلإعادةعشرالسادس

الكتابتأثروقد.قرونلعدةأهملتاقدكانتااللتينالقديمتين

أعمالوخاصةاليونانيالأدبمنبترجماتالإليزابيثيون

جديدةأدبيةأنماطوجدت،ذلكإلىإضافة.رومانيةأدبية

الكتاباقتبس،ذأسكمثال.الإنجليزيالأدبإلىطريقها

المقالةمثل،أدبيةأشكالا-معدلأومباشربشكل-الإنجليز

الإيطالية.اللغةمنواسحوناتهالفرنسيةاللغةمن

الأرماداالإنجليزيالأمعطولهزمأم،588عاموفى

بالوطنيةالشعوربروزإلىالنصرهذاأدىوقد.الأسبانية

.خاصبشكلوالمسرحياتالشعرفيانعكستالتي

الأرضيةالكرةمننائيةمناطقالإنجليزاكتشفكما

منالثرواتتدفقتلذلكونتيجةواستعمروها،

ونتيجةالأثناءهذهوفيالإنجليز.خزالمتإلىالمستعمرات

تجاريامركزالندنمنالتجارمنطبقةجعلت،التوسعلهذا

ورأءيسعونالنبلاءمنطبقةمعالتجارهؤلاءوكانكبيرا.

لدفعاستعدادعلىكانواكما،الجميلةوالفنونالتسلية

الكتابوتوافد.الجميلةوالفنونالتسليةلهذهباهظةأثمان

مركزامنهاجاعلين،لندنع!ىوالمو!سيقيونوالرسامون

أوروبيا.حضاريا

منرئيسيةأنواعثلاثةازدهرت.الإليزابيثيالشعر

الغنائية.القصيدة-أ:هي،الإليزابيثيالعصرفيالشعر

القصصي.الشعر3-.-السوناتة2

الشاعرعواطفعنتعبرقصيدةهي.الغنائيةالقصيدة

كامبيونتوماسكتب.غنائيأس!وبفيالشخصية

1061)الرغباتكتبفيجميلةعديدةأغنيات

لحنوقدأيضا،موسيقيامؤلفاكامبيونوكانام(بم617

الغنائية.قصائدهمنالعديد

منبيتاعشرأربعةمنمكونةقصيدةهي.السوناتة

كتب.والقافيةالإيقاعمنمعيغانموذجاتتبعالشعر،

ترتيبفييختلفانالسوناتةمننوعينالإليزابيثيونالكتاب

وقد.الإنجليزيةوالسوناتةالإيطاليةالسوناتةوهماالقافية

إلىوأدخلهاإيطاليامنالسوناتةوأستتوماسالسيرنقل

عشرالسادسالقرنمطلعفيمرةلأولالإنجليزيالأدب

السوناتةإلىالإيطاليةالسوناتةلممريإيرلوطور.الميلادي

سميتمجموعةفيوصريوياتأشعارنشرت.الإنجليزية

وإدموندشكسبيروليموكتبأم(.)557توتلمنوعات

منمجموعةوهيبمالمشهورةا!لتتاليةالسوناتاتسبنسر

ومنوأحد.أوشخصموضوعحولتدورالتيالسوناتات

التيشكسبيرسوناتاتنذكر،المشهورةالمتتاليةالسوناتات

سبنسرحبوصموناتاتمجهولةسمراء""سيدةإلىأهداها

أم(.)595أموريتيسماهاالتي

أشعارأوسبنحسبرشكسبيركتب.القصصيالشعر

فينوسالطويلةقصيدتهشكسبيربنىوقد،قصصية

اقتبسكمابمرومانيةأممطورةعلىأم(.5)39وأدونيس

والمغامراتالخياليةالقصصأدبمنمكثفبشكل!مبنسر

الجنياتملكةالمنتهيةغيررائعتهفيالولحمطىالعصورفي

،0915(،6915.)9016

مننكثيرةأعمالأالإنجليزالشعرأءترجم.الترجمات

جزءاسريإيرلترجم،المثالسبيلفعلى.أخرىأمآداب

الرومانيالشاعركتبهاشعريةملحمةوهيالإنيادةمن

ايلأدبإلىاللرسلالشعرترجمةأدخلتوقد.فيرجيل

غيرشعرأبياتمنالشعرمنالنوعهذايتألف.الإنجليزي

التفعيلة.خماسيالعمبقيبالبحرمكشوبةمقفاة

مسرحأولبيربيججيمص!انشأ.الإليزابيثيةالمسرحية

منضاحيةفىالمسرحسماهام،576عامإنجلترافى

الوقتهذأماقبلإلىالمسرحياتوكانت.لندنضواحي

الإنجليزية.والجامعاتوالقصوروالبيوتالشوارعفيتمثل

وقد.أخرىمسارحلبناءبيربئحافزامسرحبناءوكان

المسرحية.انتشارزيادةعلىالعملهذاساعد

وتركيزهابحيويتهاالإليزابيثيةالمسرحيةاشتهرت

المسماةكيدتوماسمسرحيةوكانت.العاطفةعلى

المسرحياتأقدممنأم(8ء0)الأسبانيةالمأساة

وقد،والجنونالعنفبمناظرمليئةوهي.الإليزابيثية

فىوالانتقامالاغتياللموضوعاتنموذجاوضعت

اللاحقة.المسرحيات

الإليزابيثيةالمسرحيةكتابمنمجموعةهناككانت

جامعتيفىدرسوأأنهمبسبب،الجامعةموهوبىيسمون

هؤلاءبينومن.وكمبردجأكسفورد،العريقتينإنجلترا

كان.بيلوجورجمارلووكريستوفرجرينروبرت

هؤلاءبينمسرحيكاتبأهمامارلوكريستوفر

قوية.شخصياتحولتدورمآسىكتبفقد!/الموهوبين?.
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(أم)587العظيمتامبرلينعلىأيلأعمالاهذهوتحتويمما

أم(.ء)88فاوستسالدكتوروتاريخ

وليماكانفقدعامةالسرحي!!ال!سابأعظمأما

محاكاةآحرإنجليزي!صاتبأييستطعأصمالذيشعكسبير،

اطمزيد.أصتمخوصاتحلياعلىالفائقةوقدرتهالرائعشعره

الإليزابيتي،أحصرافيوالحيادشحسبيرعنالمعلوماتمن

وليم.شكسبير،:انف!إ

الإليزابيتيأ!صراأنتج.الإليزابيثىالقصصىالفن

الأد!فيالأولىالنثريةأعصمصيةااطالأعماأغلب

والمغامراتالحبقصممأ!راءاأحصوقد.الإنجليزي

بالتفاصي!!.الغنيةالخيالية

المصمئاالأسلوبااكتشارزيادةعلىليليجون!عاعد

أم(.د)78الموهبةتشريحأوفيوس:فيجداالمنمة!

مستخدماا(أ058)أركاديا!ميدنيفيليبالسيرثتبو

باستورلز،المسماةالأعمالمنوالعملان.ليليأ!سلوب

ناشتوماسأما.العاطفيةالرعاةمغامراتعنقصصوهي

مغامراتوصفوقد،اقعيةوأكتربأسلوبكتبفقد

سيءا!لسافركتابهفيأخامناهنريالملكخدمم!احدر

أم(.)495الحظ

أم(أ-066)653والبيوريتانيونستيوارتأسرة

نأدونأم306سنةالأولىاإليزابيتالملكةماتت

السادسجيمسعمهاوأصئالن.للعرشوريتاتترك

وقدإنجلترا.ملكالأولجيمسباسمملكاالأمع!ضلندي

مملكتينبوصفهماوإنجلتراأسكتلنداجيمسح!-

التيمعتيوارتعائلةمنواحداكانأغد.مستقلتين

3061عاممنامتدتالتيالفترةمعظمإنجلتراح!صمت

.م4171عاءإلى

ال!!ليريالأدهـااأصاكدذحدرح.الإنجليزيالأدبعمالقة

صىأهداحوماأإعمتراشاحأغرداص!المتردحا،أ!

قدأ!الحدرهدايديطهرراسدي!االأدلاءاإد.العا!ي!!الأدساءا

في!دشما،إكأممياالتسلسلحمس!أسماؤهمرتمت

أحمصمعيحةالاأعما"ادسرحيالأد!امرمب!رةممادحالحدوا!

اشئيسيةالأعمالوا.الإبحليريالأدلىاتطويرديمهمارا1د

أص!هوفيااخععراتتصىعشرحاضاالقردقلالمدوسة

.معاركوأ!أ!ااحولو!عامراتح!قصصرو"ا!"بيور

بنىمررحو،ظ(6271)حلب!ترحاحم

(41الؤر)أواحرللوماد!يرحيال

(0041-0431)تترسرحمري

(8،41-0331)حاورجور

(41احقرد)أادعحراتمسرجات

.(41)الؤدالأحاحيتمتجليات

ا

(1د66)حوائنكيهتوحيماميور؟

زر-يى-5

(م9641)حوالىداوترلامورث

(51)الؤدالاحلاقهالمسرجات

1161حيهحسالملكإبحيل

(461ا-062)9صكلمححورض

(1-674أ6)80يتودحود

(6821-061)5لراودتوماص!ايى

(-1683أ)395أ-تواإسحق

(1-51633)39هربرتحورح

!أ74،-أ5!1)هيربكررلرت

1،11-5816)4سموت!راشس

2،11،-10851وسترحور

(0461-77151!رتوررورت

(1-1637)72،حولسونس

(6311-1)572دورحوق

(567110162كاميورطل!تو

(1061-1)67ءلاشلىتوط

11616أ641ءشكسسيروج

(1أ-56513)4مارلوكريوفى

(51-51،7)58يلحورج

29511-أء)58يهدتوماس

(2951-5851حري!روبرت

(061-5516)4ايرحود

(1-551586)4صيدى!يليصاض

(1ه!-519ء)2!سسرإدموصد

11(15-47ء)17سريإيرل

(51-42أ05)3وياتتوماسالشر
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كما،بالخرافاتيؤمنمتغطرلممارجلاجيمعي!وكان

عامجيمسموتوبعد.البرلمانمعدائمخلافعلىكان

فىواتسعت.العرشالأولتشارلزابنهاعتلى،أم625

أنفجرتأنلبثتماثم.البرلمانمعالخلافشقةعهده

كانواالذينالملكأتباعبينأم642عامالأهليةالحرب

مجموعةوهم،البرلمانرؤساءأنصاروبينالفرسانيسمون

البيوريتانيونوانتصربالبيوريتانيين.سميتدينيةسياممية

مأ946عامالأولتشارلزرأسوقطعوا،أم486عام

.ام066عامحتىإنجلتراوحكموا

هؤلاءكان.الطبيعةوراءماوشعراءالفرسانشعراء

أسرةحكمخلالالشعراءمنرئيعسيتينمجموعتين

جونالطبيعةماوراءشعراءمجموعةضمت.ستيوأرت

وجورجكاوليوأبراهام-المجموعةرئيس-وهودون

مجموعةوكانت.فونوهنريمارفيلوأندروهربرت

علاقةلهمكانتالذينالشعراء-وهمالفرسانشعرأء

وروبرتكاروتوماسمنتتكون-الأولتشارلزببلاط

سكلنج.جونوالسيرلوفلاسوريتشاردهيريك

أنهمغير،سهلةلغةالطيعةماوراءشعراءاستخدم

الطريف.بالمجازتسمىمركزةمفصلةصوراخلقوامادائما

نأإنىبالعاطفةمشحونادنيوياحبشمعريكتبدونظل

العاطفىشعرهأصبح.أم615عامأنجليكانياقساأصبح

منالعديدكتبدينيا.عاطفياالتاريخهذابعدأررنيويأ

شعراءعكسوعلى.الدينيالشعرالطيعةماوراءشعراء

جرئيا.دنيوئاسطشعرسانالممالشعراءكتب،الطيعة

المسرحياتعلىالعنوانهذااسبغ.اليعقوبيةالمسرحية

عكمستوقد.الأولجيمسعهدفىكتبتالتي

يتعلقفيماخاصةالإليزابيثيالمسرحاليعقوبيةالمسرحيات

جونمسرحيةتعتبر.الانتقاموموضوعوالمشاهدبالعنف

مأ)379ستو،ردتومأم(181855)6ررلتيتتارلوتأم(0661731)ديثودالمجال

1391)ر!ىرصد(م881!-2181)راوليهحرورت(م6171-نجا346)ويتترليرليم

(-0391)!تررولدها

(أم087-أ81)2ديكرتتارلرأم(1307)633لمجس!صعويل

(-291)9ررأررحولىأم(-1811863)تاكاري!يكج!روليمأم(007-6311)درايددحود

-م291)2لريرحودم(2981-081)9تيسودااللوردم(6881-261)8يارحود

(-م1191)ليسحريصدوم(1681-081)6لراقلمجعلاريتإليرالثم(5161-2261)!ودهري

(مأ!41113)سسماديلادم(1881-71!5)رلايلطتوماسم(7861-1261)مارديلأسدرر

(-ا!.)9لمسدرستيمىم(1182-)5917كيشحودأم(07-6أ062)إيمليرحور

(11!173!.)7اودسهـ.و.(م2821-2971)شيليلت!ليرسيم(61-16167)8وليىالراهام

-أم!.)5لاولأشكوىأم(82-4أ)788،يروداطورداأم(-658أ)618لو*سرتجتارد

(أم8!0910)سحو.ي.سيأم(85-19)785كويسيديتوماسأم(-161667)3تايلورحرمي

(أم199-أ!.)4حري!حراهامم(8341-1)775لامتشارلر

(أم72!091)4لويسدايل!يهسيلأم!-817أ77!هشارص

(م6691-أ!.)3واو"إص

(مأ!09105)3اورريلحورخم(4831-2771)كولربدحتايلورص!ويل

(م2831-1771)سكوتوولترالسير

(أم1639!8)4هكسلىاولدس

(أم1656)888!ديوت.اس.تيأم(085-0771)وردرورتوليم

(أم11-5أ887لروكرولرتأم(1716)751لمجرلررورت

(أم039-أ)885لورصإتق.ديأم(-827أ)757لليكوليم

(م75116181)شريدالىر!سلىريتتارد

مأ149-1)882ورلصوحيمياأم(-0741715)دورويلحيمص

(م0791-9871)!ورستر.إم.إي

(أم008-7311)كودرليمو

(أم9-167)878ماسميلدحودم(07314771)سحيتحولدأوليص

(م9391-81)73!ورد!وردمادوكص(م7971-9271)لمجركإدمولد

(أمأ-339)867حالروركألى
حوأم(771-أ172)صمولجتتولاس

(أم319-1)867بيثلدأرم(1-7!7117)7وولولهوراس

(م9(.أم64؟81!)6لرا0حوريفتعق!وحىأم(771-711)6حرايتوماس

(م1-171768)3ستيررلوراص

(أم09-81)6شولرلاردحورخأم(478-071)9حوسكورصمويل

(11!..4581)رايلدأو!كار(م0714571)7!يلدسحهري

(أم4481988هولكرماطيحيرالدام(1176)681رسشاردسورص!ويل

(أم0481829)هارديتوماسأم(474-1)688لو!الكحسدر

(م9011-281)8مردبصرح(م271!2761)ستيلرشاردالسير

(م22818881)لدرسأثيوما(م9171-2761)يسودداس!حور

(م1810881)9أجرتإحورخم(06719721)كومحريصولى

(أم-848أ)818لروشإميليأم(-745ا)667سويمتحر،ثاد

"071008100910002
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مسرحياتروائعمنأم(16)3مالفىدوق!وبسشر

ساخرةصوميدياتأيضاالفترةهذهعرفتوقد.الانتقام

فرانسيصريسحرمتلا.متنوعةمواضيعلالنقدتتساول

اووبتمنالمحزقةالمدقةفارسمسرحيةفيبومونت

هاجمتكما.المتأنق!تالأبطالومنالقديمةوالرومانسيات

أضعمة.احدشيالتجارطبقةالمسرحيةهذه

المسرحيةتأثيرتعكسمسرحياتجونسونلنوكتب

(م061)6دضلبونىملهاةتسخر.أغديمةاالرومانية

مثل:،أ!الميةاالإسحانانواقص!منام(061)والكيميائى

والخرافة.والجه!!الطمع

المسرحيةنوعيةتدمورتالأولجيمصرموتبعدو

ما426اعاأطمسارحاالبيوريتانيولىأغلقإذ،الإنجليزية

اطفعوأ!ساريالحدرهذاظ!!وقدشر،المسرحأنلادعائهما

عاما.عشرثمانيةمدة

عامفيالأولحيمسالملككلف.النثريةالكتابات

جديدةإنجليزيةنسحةلإعدادالأدلاءمنمجموعةأم406

أصبحتالتيأضسخةاهذهانتهت.المقدسال!ضابمن

المعتمدةالنسخةأوجيمسالملكبنسخةبعدفيماتعرف

عماالسظربغض-أخسحةاهذهكانتأم.611مشةفي

اكشرتطورطريقعلىمعلما-تحريفمنفيهاورد

تأثيرطبيعيبشكلالمنمهتلأسلوبهاكانلقد.الإنجليزي

الإنجليزية.بايكتبونالذينالمؤأغينعلىهائل

أوائلفيشلسفيةأ\أعماالمؤلف!تمنالعديدكتب

دونحودأفأ.أطيا،دياعشرالسابعالقرنومنتصف

صلواتفيالموتروالخطيئةالمرضفيتأملاتمنسلسلة

السيرمنكلكتبكماأم(.)624ملحةأمورأجلمن

تايلورجيرميالأنجليكانيوالأ!مقفبراونتوماسالدكتور

الجميل.النثريبأ!علوبهاتتميزأعمالأ

اللإنجليزالكتابأشهرميلتولىحونحان.ميلتونجون

ونثراشعراكتب.الميلاديعشرالسابعالقرنأواسطفي

تشارلزمنكلحكمفترةفيالموضوعاتمنالعديدفي

الرائعةملحمتهوتعتبر.الثانيوتشارلزوالبيوريتانيينألاوا!

آدمقصةعلىبناهاالتي-أم()667المفقودالفردوس

هذايميز.إنجازاتهأشض!-الإنجيلمنالمأخوذةوحواح!

وصفجانبإلىومومميقيغنيمرسلشععرالعمل

بالطهئ!.الشاعرنظروجهة)منوالجنةوالجحيمللسماء

أم()0166-.07الملكيةعودةعصرأدب

اشبرلمانأعادعندماأم066عامالبيوريتاني!تحكمالتهى

الحكمفيتشارلزوبقي.الثانيتشارشحكمظ!!فيالملكية

عاممنبأكملهاالفترةأنغير،أمء68عامموتهحتى

الملكية.عودةبعصرتعرفأم007عامإلىأم066

خلالصارمأخلاقيقانونتطبيقالبيورشانيونحاول

هناككان،الملكيةعودةلعدوالح!ضا.فىبقائهماشترة

والطبقةالنبلاءمارسإذ،أغانونأهذاضدقويةفعلردة

هذهكتابعكسوقدأحيانا.وماجنةإباحيةحياةالعليا

أعمالهمفيالإباحيةهذهمنهما،الهزليونخاصة،الفترة

ال!دبية.

فيأدبيةضعخصيةأشهردرايدنأصب!!.درايدنجون

كتبأم.674عامميلتونموتبعدالملحيةعودةعصر

الشعبية.المسرحيةرالأدبيأضقدواالشعرفي

اسكيةإلىالبيوريتانيينمنولاءهدرايددنقل

الكنيسةمنالدينيولاءهحولأيامهأواخروفي.المستعادة

أشععارهمنالكثيرويع!سم!.أ-صاثوأ!ي!صةاإلىالأنجلإسالية

فإن،المثالسبيلعلى.أسدينيةاوأصسيا!حيةاأخحولاتامده

(أم681)وأكيتوفيلأبسالومأ!سيامميةاأ!جائيةاقصيدته

والنمرالظبيةوفيبمالمستقبليينأضانياجيمسأعداءتهاج!

ال!صالوليكية.إلىتحولهدرايدنلعللأم()687

علىالزواجملهاةدرايدنمسرحياتأفضلبينمن

أجلمنشىءكلومأماةأم()672الحديثةالطريقة

بعضدرايدنكتبطذلك،إلىإضاشة11(.)677الحب

مقالةوعمله،الإنجليزيالأدبفيالادبيأضقداأجمل

تحليلعلىيحتويالذي1(،)668المسرحيالشعرحول

ذلك.علىشاهدش!سسبير،لعم!!رائع

تشارلزأصبحأنبعد.الملكيةعودةعهدفىالمسرحية

وابتدأتالمسارحافتتاحأعيدام،066اعام!اأضانىا

مميوالحالوفي.الإنجليزيةا!سرحيةحياةفيمهمةصترة

الملكية:عودةفترةمسارحعلىالمسرحياتمننوعان

البطولية.المسرحية2-الأخلاقيةا)الكوميديا(الملهاة-أ

بينالملهاةهذهموضوعشراوح.الأخلاقيةالملهاة

والمؤأمرةالحبتناولت.والإباحيأسساخرواالذكي

ومن.ضاحكةخفيفةمسحةتشوبهالطريقةالرومانسية

الريمةالزوج!الأخلاقيةالملهاةفيماكتبأفضل

العالمطريقةوويتشرليوليمكتبهاالتيأم()675

كونجريف.وليمابقلمأم(007)

المعقدةبحبكتهاالمسرحيةهذهتميزت.البطوليةالمأساة

معظموقعتوقد.والشرفالحبب!!أضضاداتناولتالتي

منالقليلعلىإلاتركزوأ3.نائيةبلادفيأحداثها

باستخدامشخوصهاتكلصتكما،المسرحعلىالحوادث

.المقامرفعةعلىيدلالذيالمتأنقا!للحميالدوبيت

بيتينمنيتألفالشعرمنشكلهوالملحميوالدوبيت

كتبوقد.مقاطععشرةمنمنهماكليتألف!مقفي!ت،

غرناطةافتتاحمثلالبطوليةالمآسيمنعددادرايدن

م(.761)5زل!ى-وأوربخم(0761-1761)



918بلأدا،الإنجليزي

فيتنميقاأقلأصئالنثر.الملكيةعودةعهدفيالنثر

بدأإذ،الميلاديالسابكلشرأغرنافيكانمماالفترةهذه

مواربة.ودونوبساطةبوضوحأنفسهمعنبالتعبيرالكتاب

فيوبسيطةبالحيويةمفعمةلغةبنيانجوناستخدم

شعبيةدينيةقصةوهيأم(،أ-684)678السائحرحلة

بيبسصمويلمذكراتأنكما.بسيطرمزيمعنىذات

رؤيايقدمانإنهماأيضا.حيويةبلغةمكتوبةإيفلينوجون

أواخرفيالإنجليزيةالحياةعنكبيربشكلومفصلةمبهجة

بشكلبيبعرعمليتضمن.الميلاديعشرالسالغالقرن

لندنمعظمالتهمتالقيأ!بيرةاللناررائعاوصفاخاص

.أم666عام

أم(أ-.57575)الأوغسطيالعصر

ام075عامحواليإلى0017عاممابينفترةتسمى

نسبة،الأوغسطيالعهدأوبالعصرالإنجليزيالأدبفي

حكمالذي،أغسطس،الرومانيالإمبراطورحكمفترةإلى

والذيالميلاد،بعد41عامإلىالميلادقبل27عاممن

بوجودمجدهأوجإلىعصرهفياللاتينيالأدبوصل

الكتابحاولوقدوأوفيد.وهوراسفيرجيل:مثلشعراء

الأدبيةالمثلمنالعديدتقليدالفترةهذهفيالإنجليز

الكتابرأىكما.الرومانالشعراءلهؤلاءوالفلسفية

يجبوالفطنةالعقلبأنالقدماءالرومانرأىمثلماالإنجليز

منجهدهمبذلوالقد.والحياةالأدبمرشمدييكوناأن

العصرعرف.كتاباتهمفىوالتناغمالتوازنأجل

الكلاسيكيةبعصرأيضاالإنجليزيالأدبفيالأوغسطي

(.الجديدة)الكلاسيكيةالحديثة

أنواعأكثرمنواحذاالهجاءكان.وبوبسويفت

تركيزمنوبالرغم.الأوكسطيالعصرخلالشعبيةالأدب

كانتالهجاءأشعارمعظمأنإلا،العقلعلىالعصمرهذا

أشهروكان.معقولةغير،عليهوبناء،ولشخصيةلاذعة

النثرفيسويفتجوناثانالفترةهذهفيالهجاءكتاب

الشعر.فيبوبوألكسندر

حكايةفيللنصرانيةالختلفةالتفاسيرسويفتهاجم

ال!دبيالساعةجدلمنسخركماأم(.07)4المغطس

الجدلهذاكانأم(.)407الكتبمعركةكتابفي

وأولئكالقدماءالمؤلفينيفضلونالذينالأدباءبينساخنا

سويفتوهاجم.أفضلالمحدثينالمؤلفينأناعتقدواالذين

رحلاتفيوالعلماءوالبلدانالملوكفيوجدهالذيالرياء

اللغةفيالهجاءكتبأشهريعدوالذيأم(،)726جليفر

الإنجليزية.

بالأزياءالمتمسكالمجتمعتصرفاتمنبوبسخر

171(.-4أ71)2الشعرخصلةاغتصابفيالحديثة

المملةكتبهموعنزمانهمؤلفيعنلاذعبذكاءكتبكما

بوبطوروقدأم(.-743ا)728دنسيادذيفي

قصيدتيهفيالكمالدرجةإلىالملحميةالدوبيتقصمائد

وام(-734ا)733الإنسانعنمقالةالمطولتين

عنمقالةففيأم(.ا-735)731أخلاقيةمفالات

الولحمط،الويقيسلكواأنالقراءينصئلوبالإنسا!

الأخلاقيةالمقالاتوفيشيء.كلفيالتطرفمتجنبين

الغنى.فوائدوفيوالمرأةالرجلطبيعةفييبحث

منستيلوأديسونجوزيفكان.ستيلوأديسو!

نشراوقد.الأوغسطيالعصيمرفيالمقالةكتابأبرز

(ام71أأ-07)1تاتلرهما،دوريتينفيمقالاتهما

العاداتالاثنانوصفام(.271-أ171)وسبكتيتور

ساعدتوقدوانتقداها.الأيامتلكفيالسائدةوالمواقف

وتصرفاتها،المتوسطةالطبقةأذواقبلورةعلىالمقالاتهذه

أسلوبساعدفقدذلكإلىإضافة.وأدبهاوأخلاقها،

يقلدهنموذجايكونأنوالواضحالجميلالنثريأديسون

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيالإنجليزالكتاب

إنجازاتأعظممنالروايةتطوريعتبر.الروايةازدهار

فيالروايةجذورعلىالعثورويمكن.الإنجليزيالأدب

منتتألفوأقعيةقصصاديفوكتبفقدديفو.دانيالكتب

نإ.حقيقيةحوادثبوصفهاسردهاتممهلهلةحوادث

فلاندرزمولأم(71)9كروزوروبنسونكتابيه

الحبكةإلىيفتقرانأنهماغير،الرواياتتشبهانام(72)2

.الأدبمنالنوعلذلكالمميزةالمترابطة

رششاردسونصمويلروايةالأدباءمنالعديديعتبر

نأغير.الإنجليزيةفيحقيقيةروايةأولام(074)باميلا

منالعكسوعلىما.نوعامهلهلوأسلوبهوعصالكتاب

تركزسموليتوتوبياسفيلدينجهنريرواياتفإن،ذلك

باميلامنفيلد!سخروقدوالهجاء.اللاذعالهزلعلى

فيلدينجروأيةكانتربماأم(.)742شاميلاك!ابهفي

اللغةفيهزليةروأيةأشهرام()974جونرتومالمحسماة

(ام771)كلنكرهمفريرحلةالنقادويعتبر.أد!نجليزية

كتابمنستيرنلورانسوكان.سموليترواياتأحسن

شانديترسترامروايتهأنإذ،الفترةهذهفيالكبارالروأية

أنهاغيرتقريباقصةعلىتحتويلاأم(-767أ76)0

المبهجة.والتورياتبالن!طتمليئة

(أمأ-784)075جونسونعصر

علىجونسونصمويلسيطر.جونسونصمويل

عامإلىأم075عامحوالىمنالإنجليزيالأدب

عنتعبرأحياناكانتالتيلأحاديثهمعروفاوكان.ام784

معواء.حدعلىوبكتاباتهمتطرفةأراء



الأدب،الإنجليزي091

فيعاشمرموتإبحليريمؤأهـ:ساصدا!مورة(ا)بمينجونسونعممويل

فيالأد!ا!يالح!!"حهاتيتمادت!ادماكتيرا!هـ.أكاص7االقرلى

ا!كحورة(،ا)يسارسميتأولينىهـحواسدمتا!إدلاءاللمدسةاضاجاحا!

.(ا!سصاا)!يب!لور"وحيمس

اللغةمعجمإن.رائعةالأدبيةجونصونإنيزاتكانت

الأدبيةابتعريفاتهمشهور،ألفهالذيأم()755الإنجليزية

هذهأصشرحممتاهـةمقتسمةلنصوصوا!متعمالهللكلمات

شاعراحمس!!واتن!تأ!أعماإنتانييفحصرإنه.أ!عريفاتا

صماأم(بمالإبحليز)1776-781الشعراءحياةكتابهفي

أش!!المنش!صلابوصفهالنقدلتثبيتجاهداعملأنه

-وقصيرة-طويلةمقالاتجوسمودكتبكما.الأدبا

الرغباتتفاهةوأم()738لندنمثلوأشعاراومقابلات

راسيلالرالنثريكتابهأنكماأم(؟)974ارنسانيةا

طريقعنيبحثونالذينأولئكعلىهحومأم()975

.للسعادةسهل

كتابأهمجونسونأصدقاءكان.جونسونجماعة

الجماعةهذهكانتعشر.الثامنأغرنامنالأخيرةالفترة

،شريدانبرنسليوريتشارد،سميثجوأسدأوأجفر:تضم

جونسونحياة)مؤرحبوزويلوجيمس،بيركوإدموند

رائعةأعمالثلاثةعلىصعميثجولدشهرةوتبنى

كماهنهيالرواية.ومسرحيةطويلةوقصيدةرواية:هي

دينرحلحظسوءعنوتخبرناأم(.)766ويكفيلد

المهجورةالقريةالمسماةالقصيدةتصم!و.وعائلتهطيب

القريةفيالحياةتردي،عاطفيبشكلأم(،)077

ال!صلا!ميكيةملهاتهفهيالرائعةمسرحيتهأما.الإنجليزية

ملهاتينشريدانوكتبأم(.)773لتتمكنتتمسكن

الفضيحةومدرسةأم()775المتنافسونهماأخلاقيتين

والتاريخالحكومةعنمقالاتبيركوكتب)1777(.

الفلسفىالبحثعنوانتحملالتيأطروحتهإن.والجمال

(أم)757والجمالالتساميعنأفكارناأصلعن

القرنفىالروماشسإنأممتابامنللعديدالطريقمهدت

التامئكشر.

جونسونأطوارغرابةذكاءب!صلبوزويلسجل

أم(.)197جونسونعسمويلحياةكتابهفيوأحاديثه

الخاصةوأوراقهبوزويلمذكراتمنالعديداكتش!وقد

قصةمثل-المادةهذهولعطي.العشرينالقرنأوائلفي

فيهعاشالذيالزمنعنجليةصورة-جونسونحياة

جونسون.ربوزويل

أم(أ-832)784الرومانسيالأدب

الثامنالقرنشخصياتآخروجماعتهجونسودكاد

القوالينأهميةعلىأكدتالتيالعظيمةالأدبيةعشر

القرنأواخركتاباستبدلفقد.الكتالةفيالكلامميكية

التناغمالميلاديينعشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامن

الأسلوبوفضلوا،بالعاطفةالأوكسطهييناوالاعتدال

بقوىاقتنعواكما"،نائيةبلادوفيرمن!"منذالغامض

العالم.عنجداشخصيةنظروجهةوتبنواالمبدعالحيال

الرومانسيين.يدعونال!ضابهؤلاءكان

الذينالشعراءمنمجموعة.الرومانسيةماقبلشعراء

فينوهوا.والرومانسيةأحسلاسي!صيةاب!!جسىهـايمتلون!سانوا

الطبيعةوحبالاجتماعيةبا!شاكلكتاباتهممنأحديدا

الإنجليزية.للرومانسيةمميزعاملأحجرأصبحتالتي

الشعبعامةمنهيعانيالذيالخواءجرايتوماسفوصعف

ريفيةكنيسةباحةفىكتبتمرثاةقصيدتهفي

ومقتهالطبيعةجمالعنكوبروليموكتبأم(.751)

ام(.)785العملكتابهفيللمدن

عنبيرنزروبرتالأمعكتلنديالشاعركتبكما

بينومن.الأسكتلنديةاللهجةمستعملاريفيةشحصيات

(أم788)نحوالحأقيالأيامقصعيدةقصائدهأشهر

م(.6971)نحوالجاوداربينمنآتياوقصيدة

لم.الرومانسيةقبلمافترةشعراءألرزبليكوليمنوحط

قصائدهمعظمجمعتوقد؟حياتهفيمعروفاعملهيكن

(أم)978البراءةأغانىشعريتينمجموعتينفيالقوية

أم(.97)4التجربةوأغانى

وصمويلوردزورثوليمكان.الرومانسيالنت!عر

الشعرفيمشهورينشعاعرلنأولكولريدجتايلور

يدعىالشعرمنمجلدامعاألفاوقد،الإنجليزيالرومانسي

مقدمةتعتبرأم(.)897الغنائيةالقصصيةالقمائد
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دليلاتقريبا(أم008)الكتابمنالثانيةللطبعةوردزورث

اللغةاستخدملماذاالمقدمةهذهفيبين.الرومانسيللشعر

أستخدمهاالتيالعاليةالشعريةاللغةمنبدلأالعادية

سببأيضابينكما.وبوبدرايدنمثلالسابقونالكتاب

تلكخاصة،وعاديةمتداولةمواضيععنالكتابةفيرغبته

مقاطعةفيوكولريدجوردزورثعاش.بالريفتتعلقالتي

وكتباإنجلتراغربيشمالفيتقعالتىالجميلةالبحيرة

منالعديديتميز.الطبيعةجمالعنمؤثرةبصورة

العادية.الحياةيحاكيبأسعلوبالمرسلةقصائدهحا

فيماحدإلىشخصيايشبههببطلبايروناللوردأتى

-أ81)2هارولدتشايلدحجةمثلمطودةقصائد

-أ)981المكتملةغيرجواندونوقصيدة1818(

البطلشخصعيةمبتكربايروناعتباريمكنأم(.482

القانونعلىوالخارجينالثوارمعتعاطفلأنهالمزيف

المجتمع.احتقرهاطالماالتيالشخصياتمنأخرىوأنماط

كانكمابمفلسفتهفيمثالياشيلليبيشبيرسيكان

برومثيوس،الطويلةقصيدتهفيامتدح.اجتماعيامصلحا

الظالمة.السلطةيقاومالذيالفردأم(082)حرا

تتناولبالحيويةمفعمةقويةقصائدكيتسجونوكشب

أشهردينمن.المحتموزوالهالجمالموضوعمعظمهافي

منوقميدةأم(81)9الإغريقيةالجرةقصيدة:أعماله

ام(.81)9العندليبأجل

مقالاتالادبمنالنوعهذاتضمن.الرومالسىالنثر

كوينسيديتوماسيعتبر.ورواياتويومياتأدبياونقدا

هذهفيالمقالةكتابأوائلمنا،موتشارلزهازليتووليم

إنجليزيمدمناعترافماتكوينسيديمقالةإن.الفترة

جداالشخصيةللمقالةنموذجأم(.821)الأفيونعلى

عشرالتاسعالقرنمنالاولالجزءفيشائعةكانتالتي

عنرائعةنقديةدراساتهازليتوكتب.الميلادي

علىالدراساتهذهساعدتوقد.الإليزابيثيةالمسرحية

جمعتكما.الإليزابيثيالعصربمسرحياتالاهتمامإحياء

باسميعرفانمجلدينفيالدافئةالضاحكةلاممقالات

أم(.)833الأخيرةإلياومقالاتأم()823إليامقالات

رلعمائلفيالرومانسيللنثرالشخصيالأسعلوبيظهر

،وردزورثدوروثيفيوميات،الكتابمنالعديدويوميات

لقد.خاصبشكلمهمة،وردزورثالشاعرأخت

مقاطعةفياليوميةالحياةتسجلبمذكراتاحتفظت

يكتبانوكولريدجأخوها.كانالتيالفترةأثناءالبحيرة

اليومياتهذهتعطي.الغنائيةالشعبيةالشعريةالحكايات

المجلد.هذاوضعلعمليةساحراسجلا

القوطيةالروايةيسمىالرعبقصمصرمننوعأصبح

عشرالتاسعالقرنوأوائ!!عشرالثامنالقرنأواخرفيشائعا

*!ص!يم!ور!ى!-ون-ير-ك!تح!ص!حم!؟"+--عش

الظلمفيهاهاحموقددي!ضرتشارلزروائعم!روايةتويستأوليفر
وهوأوليفرالمشهدهذايعكص.الفي!ضوريالعهدفيا،حتماعى1

.الطعاممنمزيدايعطيهكىالأيتامداررئيسيستحدي

وحوادثالأشباحالقصصهذهمعظمتتناول.الميلاديين

قلعةهىقوطيةروايةأولوولبولهوراسوكتب.خارقة

م(.761)4أوترانتو

جينهماالرومانسيالعصرفيروايةكاتبيأعظم

حياةعنأو!عتنكتبت.س!صتوولتروالسيرأوستن

المشهور.باثمنتجعفيالصغيرةالمدنفيالمتوسطةالطقة

والتحاملالكبرياءمثلرواياتها،فيأولعمتننساءتتميز

وكتبوالذكاء.بالا!شقلاليةام(81)6إماوأم()813

وأأسكتلندامرتفعاتفيحوادثهاتقعرواياتسعكوت

فىهيويفرلىرواياتتسمىالتيكتبهسلسلةإن.أدنبره

أعلنوقد.الإنجليزيالأدبفيتاريخيةرواياتأولالواقع

الرومانسي.العصرنهايةأم832عامسكوتموت

أم(59أ-أ)832الفكتوريالأدب

واستمربمأم837عامبريطانياملكةفكتورياأصبحت

عامحتىتارلإنجلترأ،فيالأطوليعتبرالذيحكمها،

.الفكتوريبمالعصرالفترةهذهوتعرف.أم109

ألاقتصادفيعظيماتغيراالفكتوريالعصعرشهد

الإمبراطوريةوصلتحيث،والسياسةوالاجتماع
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ال!صةربعحواليلتعطيعظهمتهاأوجإلىالبريطانية

أقصتر،بسرعةوالصناعةالشجارةتوسعت.الأرضية

وتقدمعرضا.ولأطوالبلادالمائيةوالأقنيةالحديديةأسمككا

بشحلالمتوسطةأصبقةاححموكبروالتكنوأ!جيا،العلم

القرنمنالخمسينياتفييزدادالمثقفينعددأخذ.هائل

الحكومةقدمتذلكإلىإضافة.الميلاديعشرالتاسع

لعدد،المثالسبيلعلى،فسمحت،ديمقراطيةإصلاحات

أكصويت.باالناسمنأكبر

عمالأنإلا،أغ!ضورياالعصررخاءمنبالرغم

دعاماوهذا.مدقعفقرشييعيشونكانواوالمزارعالمصانع

هذهوزراءساءرؤأشئهرمنوكان،ديزرائيليبنجامين

أضانيةواغنيةواحدةالأمت!!،اببلدإنجلتراوصفإلى،الفترة

أخاسعاأغرذامنأضانياالنصففيظهرتكما.فقيرة

تتحدىوكأنهابدتالتيالعلميةالنظرياتبعفه!عشر

نظريةللجدلمتاراأضظرياتاهذهوأكتر.الدينيةالتعاليم

داروين.تشارلزالأحياءاعال!بهاقالالتيوالارتقاءالنشوء

،دأنأم()985الأنواعأصلكتابفيداروينقال

وكأنبداعليهبناء.قبلهآخركائنمنارتقىقدحيكائ!

أيضا--هوو،الخل!تعنالإنجيلقصةيناقضداروين

.الإنسانخلهتعنال!صيمالقرانفيماورديخالف

أطهبقتيناغنىب!تالتباينأغ!صورياالعصركتابتناول

فيبدأوا!صما،الزريةأ!قيرداأطقةاأسةوحاوالعلياالمتوسطة

أضاسعاأغرنااحرأ"فيالتقليديةبالقيماالإيمانضعفتحليل

.الميلاديعشر

بعضال!دبهذايتضمنالمبكر.الفكتوريالأدب

كف.الإنجليزيالأد!افىثتبتالتيالرواياتأشهر

شخصياتتتضمنطويلةأعمالآالفترةهذهروائييمعظهما

حوادثالمؤلفونضمن،الحالاتمنالكثيروفي.متنوعة

قصصهم.فيحقيقية

والغريبةالغنيةبشخوصهاديكنزتشارلزرواياتتشتهر

تويستأوليفرروايتيففي.الأحيانبعضفيالأطوارا

-481)9كوبرفيلدوديفيدأم(-1983)837

أممباراقحسوةحولتهاأطفالديكنزحياةيصف!أم(ء8.

للحياةالمظلمالجانبدي!صزوصور.جحيمإلىوغباؤهم

الكئيبالبيتفيالفكتوريالعصرفي

المحا3الروايةهذهفيانتقدإذأم(.أ-853)852

أعقراء.اوإهمالالدينورجال

القصصيالفنرائعةثاكاريميكبيسوليمألف!

!آ!حأم(.-848أ847)الغروردارالمسماةأغ!صوريا

منالإنجليزيالمجتمعفيالأشعخاصمنالعديدحياةأتحصةا

قبلمافترةمنمتنوعةمراحلفيأضا!ععشراالقرنمطلع

الف!ضوري.أ!صرا

وهنبرونتيلعائلةالثلاثالأخواترواياتتحتوي

الرومانسية.العناصرمنالعديدعلىوآنوتشارلوتإميلى

شخصكمياتحياةتصويرهابسببمشهورةالرواياتوهذه

إميليروايةالنقادويعتبر.الخصوصوجهعلىنفسيامعذبة

تشارلوتوروايةأم()847وذربخمرتفعاتبرونتي

فيالروائيةالأعمالأعظممنأم()847إيرجينبرونتي

.أغ!ضورياالعصر

تناولتقصصيةغيرأعمالأأش!ضابامنالعديدأفأ

هاجم،ذلكعلىمثالآاعتقادهما.ححسبالعصرمساوئ

فىمجتمعهفيراهالذيالطموالرياءكارلاي!!توماس

وبحثأم(.-834أ)833ريسارتوسسارتوركتاب

مقالتهفيوالفردالمجتمعل!تأ!لاقةام!!ستيوارتجون

أم(.)985الحريةعنأ!ةالمصوأ

القرنأواخرفيظهر.اللاحقالفكتوريالأدب

الأعمالأفضلمنالكثيرفيمتشائماأسلوبالتاسئكلشر

تنيسوناللوردبحثفقد،الفكتوريةوالنثريةالشعرية

الطويلةقصيدتهفيوالفكريةالدينيةعصرهمشاكل

الحياةفىشكهعنآرنولدماثيووعبرأم(.085)للذكرى

العالى-الغجريمثلقصيرةقصائدفيالحديثة

إنجازاتأكثرأمام(.81)67دوفروشاطئ(بمأ58)3

الحضارةعنالنقديةمقالاتهفهيشهرةالادبيةأرنولد

هذهمنالعديدجمعوقد.المجتمعوأصديرتارالأدبوا

أم(.)986والفوضىالحضارةحضابصىا!قالات

الشعرأءأبرزمنواحدابراونينجروبرتكار

للشخصيةناجحةدراسةنماذجوضعوقد.الفكتوريين

هذهفيالقصحةتسرد.المسرحيالمنولوجاسمعليهاأطلق

عملهبراونينجأعمالأشعهر.خياليةشخصسيةأغصائدا

بنىوقدأم(.أ-986)868والكتابتمالحظالمسمى

.أم896عامإيطاليافيحدثتاغتيالقصةعلىالقصيدة

كل،شخصيةعشرةاثنتاالقصيدةفيالقضيةعنيتكلم

إليزابيثواسمهازوجتهوكانت.الخاصةن!هوجهةمن

عنمتتالية!موناتاتألفتأيضا،شاعرةبراونينجباريت

البرتغاليةمنسوناتاتتدعىزوجهاإلىمهداةالحب

أم(.085)

لمتجريبيةدينيةأشعاراهوبكنزمانيجيراردكف

تقريبا.وفاتهمنعاماثلاثينبعدأم،189عامحتىتنشر

فيهحاولالمتوثبالإيقاعمعماهبأسلوبشعرهتميز

ومزيجاغنيةصوراملأهأنهرغم.الطبيعيالحديثمحاكاة

(أم)885العسيرةالسوناتاتوتعتبر.ال!صلماتمنغريبا

لأعماله.ممثلانموذجا

الفترةهذهفيالفكتوريينالروائيينمقدمةفيكاد

وجورجإيفانز(،آنلماريالمستعار)الاسمإليوتجورج
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مشاكلإليوتقصصلتناول.هارديوتوماس،مرديث

مارلقميدلرائعتهاوتعتبر.والأخلاقيةالاجتماعيةعصرها

روأياتوتتميز.أعمالهاأفضلام(1871-872)

الشخصياتتناولعلىبقدرتهاالشعريةوأعمالهمرديث

محنةرواياتأعمالهأهمتتضمن.ذكيةنفسيةبطريقة

(م871)9والأنانيم(81ء)9فيفاريلريتشارد

و!حيطرتأم(.)862الحديثالحبالمتتاليةوالسوناتات

القرننهايةفيالإنجليزيالأدبعلىهارديروايات

ينهزمواقعيةقصصاهارديكتب.الميلاديعشرالتاسع

خياليةمناظراستخدملقد.الأزماتأمامالأشخاصفيها

التأمليالجوذلكتهيئةعلىلتساعدهوسكسمنطقةمن

(ام)886كاستربردجعمدةمثلرواياتهبهتتميزالذي

موهوباشاعراهارديوكانام(.)598الغامضوجودي

أيضئانر

الفكتوريالعصرنهايةفيجديدمنالمسرحيةبعثت

منذإنجلترافيمهمةمسرحياتهناكيكنلمإذتقريبا،

عشرالتاسعالقرننهايةإلىعشرالثامنالقرنأواخر

عددأستطاع،العشرينالقرنبدايةفىأنهغير.الميلاديين

بإنتاجالإنجليزيالمسرحفىالحياةبعثالمسرحيةكتابمن

العصرمشاكلعنواقعيةومسرحياتذكيةملاه

الاجتماعية.

المتألقةالأخلاقيةالكوميدياعهدوأيلدأوسكاراسترجع

الليديمروحةمسرحيةبتأليفهالملكيةعودةفترةفي

وكتبأم(.98)5المثالىالزوجام(98)2ويندرميرر

مهتماكانأنهغيربمذكيةمسرحياتشوبرناردجورج

المجتف.فيرآهاالتيالعيوبغنبالكشفالأولىبالدرجة

التاسعالقرننهايةفيأنتجهاالتيأعمالهأفضلتتضمن

أم(.)ء98وكانديداأم()498والسلاحالرجلعشر

الكوميدياتمنعدداباينيرووينجآرثرالسيروكتب

السيدةمسرحيتهعلىشهرتهبنىلكنهوالميلودراما.

.أخرىاجتماعيةومسرحياتأم()398الثانيةتانكري

العشرينالقونأدب

منالعديدحصل.الأولىالعالميةالحربقبلماأدب

الملكةبموتبدأتالتيالفترةخلالالشهرةعلىالمؤلفين

العالميةالحربباندلاعوانتهتأم109عامفكتوريا

رواياتهؤلاءمنالعديدكتب.أم419عامالأولى

الفترةهذهنهايةوفي.الاجتماعيالنقدفيومسرحيات

الرومانسي،العصرقيمإلىالشعراءمنجماعةرجع

.وردزورثبأسلوبأشعارايكتبونوأخذوا

العرش!علىالأكبرابخهاخلفهافكتوريا،موتبعد

فترةعلىالإدوارديةاسمويطلق.السالغإدواردباسم

الروائيينأهمكان(.0191-ا109)إدواردحكم

قصةففيولز..جي.وإش،بنيتآرنولدالإدوارديين

كتبأخرىواقعيةوقصصأم(09)8العجائزالزوجات

فيالصغيرةالمدنفيالمملةالمتوسطةالطقةحياةعنبنيت

العوالمحرببسببمشهوراولزوأصبعإنجلترا.وسط

إلىإضافة.العلميالخيالرواياتمنوغيرهاأم()898

واستمر.وسياسيةهجائيةخياليةأعمالاكتبفقدذلك

ميجرمثلمسرحياتفىالاجتماعيةالقيممهاجمةفيشو

ام(.09)6الدكتورومحنةأم(09)5باربارا

نفسيةرواياتالمولدالبولنديكونرادجوزيفوكتب

جيملوردففي.والشرفوالبطولةالجريمةموأضيععنثاقبة

رجلجهودكونرادوصف،المثالسبيلعلىأم(،009)

بالكرامةإحسالممهلاستعادةحياتهطيلةاستمرتإنجليزي

جونوأصبح.شبابهفىجبالاعملأارتكبأنبعد

الواقعية.ومسرحياتهرواياتهبسببمشهوراجالزورثي

فورسايتساجطهوشهرةأعمالهوأكثر

حياةعنرواياتثلاثمنالمكونة(091-1291)6

.والقوةللمجدترتفعإنجليزيةعائلة

منمجموعةهناككانتأم،509عامبدايةمع

لندنأحياءمنحىفيباستمرارتجتمعوالفنانينالكتاب

هذهكانت.فكريةمسائلفيللتداولبلومزبرييسمى

فرجينياكانتربما.بلومزبريمجموعةتسمىألمجموعة

السيدةمثلرواياتففي،بلومزبريكتابأشمهروولف

وولفوصفتأم()279الفناروإلىأم()259دالواي

مرهفة،بحساسيةالمتوسطةالطبقةمنالراقيةالطبقةحياة

أفكارخباياعنلتكشفالوعىتيارتقنيةمستعملة

شخوصها.

الميلاديالعشرينالقرنأوائلفيالشعراءأشهركان

ألمجموعةاسمجاء.الجورجيينتسمىمجموعةإلىينتمون

والدهبموتملكاأصبحالذيالخامصجورجاسممن

عنرومانسياشعراالجورجيونكتب.السابعإدوارد

وجونبروكروبرتوكان.الريفحياةوملذاتالطيعة

واحدابروكوكان.المجموعةهذهشعراءأبرزمنماسفيلد

العالميةالحربفيماتلكنه؟الواعدينالشبابالكتابمن

أوينولفردالأولىالعالميةالحربشعراءبينومن.الأولى

أشعاراوكتباالحربفيالاثنانقاتل.ساسونومميغفريد

قسوتها.ضد

منكلفيالإنجليزيالشعرتغير.الحربينمابينشعر

عامالاولىالعالميةالحربنهايةبينوالمضمونالشكل

لقد.9391عامالثانيةالعالميةالحربوأندلاع،8191

الناسمنالعديدالأولىالعالميةللحربالخيفالدمارترك

إليوت.إس.تيلخصوقدبمانتهىقدالمجتمعأنلإحساس
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تعتبرالتي1()229اليبابالأرضقصيدةقيهؤلاءيأس

ورموزهالشعريأسلوبهإنتأثيرا.الفترةهذهأشعارأكثرمن

طرحقدأخرىأدبيةأعمالإلىالدائمةوالإحالة،المعقدة

للشعر.جديدانموذجا

كلعبربينمابموالدينالشعرفيمحافظاإليوتكان

لويسدايوسسيلسبندرستيفنوالسيرأودينهـ.و.من

التحرر.فيغايةأسدينواالسياسةفيأفكارعنأشعارهمفي

فيهتفتقدمجتمعفىرأوهالذيالظلمالثلاثةانتقدوقد

والأصالة.المساواة

القرنفيويلزيشاعرأشهرتوماسديلانأصبح

تعبركانتالتىأكنائيةابقصائدهمعروفاوكان،العشرين

حيوية.تع!تصورفيللحياةالفياضحبهعن

إش..ديكانربما.الحربينبينالقصصىالفن

0191عامىمابينالفترةروائيىأشعهرلورنس

فيوالنساءالرجالبينالعلاقةعنكت!أم،39.و

ذاتيةسيرورواياتام(،029)عاشقاتنساءرواية

فىالتغيراتفوردمادوكسفوردووصف.أخرى

سلسلةفيالأولىالعالميةالحرببعدالإنجليزيالمجتمع

-أ29)4الاستعراضنهايةسماهارواياتأربعمن

منيش!صنأناسعنجرينجراهاموكتبأم(.289

القوةمتلرواياتفيعويصةأخلاقيةأودينيةمشاكل

(.م0491)والمجد

فقد.وهجائيةهزليةرواياتالكتابمنالعديدكتب

فيوالأغنياءالحديثةالأزياءشبابواوإيفلينهاجم

أم(.)349الغبارمنوحفنةأم(039)العفنةالأجسام

فيالحديثةالأزداءمجتمعمنهكسليألدوسسخركما

أم(.)289واختهاوالنقطةام(129)الأصفرالكروم

شجاعجديدعالمهيهكسليرواياتأشهرأنغير

يقضيمخيفامستقبليامجتمعافيهايصف!التيأم()329

الشخصية.والحريةالذاتيةعلى

أعتابالعضظ!.الثانيةالعالميةالحرببعدماأدب

تستكشفالثانيةالعالميةالحرببعدمهمةأعمالأينتجون

أورويلجورجبدأ.بديلةومجتمعاتوعوال!االمستقبل

وأشهربمالعشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالادبيةمهنته

.ام949عامظهرتالتي8491روايةهيرواياته

الحقيقةيشوهمستقبليامجتمعاالخيفةالروايةهذهتصور

الخاصة.لحياتهمالتمتعمنالأشخاصويحرم

منمجموعةعبرتالقرنهذامنالخمسينياتوفى

وأدبوثقافةممياسةعنرضاه!اعدمعنالشبابالكتاب

منكانالغافبين.بالشبابالشبا!هؤلاءوصفإنجلترا.

برين.جونوالروائيأوزبورنجونالمسرحيالكاتببينهم

(أم)569غضبفيوراءكانظرأوزبورنمسرحيةتصف

.الإنجليزيالطبقاتلنظامالعاملةالطبقةمنشاباحتقار

طموحابطلأبرينيصورأم()579السطحعلىغرفةوفي

التقليدية.الإنجليزحياةنظاميحترملاالعاملةالطبقةمن

المجتمعفىالتغيراتعنالمؤلفينمنعددكتب

منسلسلةسنوبيرسيتشارلزالسيركتبفقد.الإنجليزي

(أم079-أ049)وأشقاءغرباءس!اهاروايةعشرةإحدى

السياسية.والحياةالجامعاتفيالحياةنمطفيتغييراتعن

تدعىروايةعشرةاثنتيمنسلسلةلباوأنطونيثتبو

عنأم(أ-519759)العصرلموسيقىالمصاحبالرقص

.الحرببعدمافترةفىالمتوسطةأ!بقة11حياة

روايتهافيالنساءاهتماماتصليسنجدوريسعبرت

علىليعسنجبرهنتوقدام(.)629الذهبيةا!لفكرة

جونواكتعسب.العلميالخيالروايةكتابةعلىقدرتها

بدأهاالتى،بالجاسوسيةالمتعلقةرواياتهمنشهرتهلوكاريه

وكتبأم(.)639الصقيعمنالفادمالجاسوسبرواية

العفاريتالأقزامتشبهمخلوقاتعنتولكينآر.آر.،جيه

ببعضبعضهامتصلةثلاثرواياتفىبالهوبتدعاهه

أم(.559-591)4الحواتمسيدهي

لشتالسيدةفرايكريستوفرمسرحيتاأعادت

الكوكتيلحفلةإليوتإلر..وتىأم(،9)48للحرق

.وجيزةلفترةالشعريةدالمسرحيةالاهتمامأبم(،059)

منوالعديدأم(،)649الممنوعالدليلاوزبورنوكتب

شحصياتحولتتمحورالتيالأخرىالمسرحيات

فترةفيالمسرحكتابأهممنبنترهارولدوكان.مركزية

علىعاديةتبدوالتىالملهاةكتبحيثالحرببعدما

خطير.ضمنىمعنىكللىالوا!فيتنطويبينماالسطح

(ام)589ميلادعيدحفلةالمبكرةمسرحياتهأشهر

أم(.69)5والإيابام(.069)والوكيل

الكتابمنعدداست!ر.اليومالإنجليزيالأدب

رواياتإنتاجفيولوكاريهوليسنججرين:مثلالمشهورين

كما.العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينياتفيمهمة

بحوادثالخيالتوماس.ام.ديمزججدد.كتابظهر

أم(.819)الأبيصالفندقفيمشهورينوأناسحقيقية

لمأنهاغيربما059عامنحوالكتابةفيبيمبارلارابدأت

ماتتروايتهانشرتعندماالسبعينياتحتىتشتهر

بيمقصصقورنتلقدأم(.)789الوديعةالحمام!

جينبقصصالأرسعتقراطيةالإنجليزيةالحياةعنالهادئة

فيعريقإنج!يزيتراثعلىجيمص!د..بحافظ.أوستن

الجلدتحتالجمجمةكتابيهفيالبوديسىالقصصيالفن

ام(.099)ورغباتومكائدم(1)829

سبعينياتفيالإنجليزالشعراءأشهرمنوكان

لاركنوفيليبهيوزتيد،العشرينالقرنوثمانينيات



591بدلأا،نجليزيل!ا

،الدوارةقصائدهفيكبيرأعملاهيوزأنتج.دأفييودونالد

فيلاركنشمعرونشرام(.719-أ079)الغراب

ونشرتأم(.)749العاليةالنوافذمثلمجموعات

.أم729عامدافييقصائدمجموعة

بماجدا،وقويةمقلقةمسرحياتكتابةبنتر!ارولدتائ

والخيانةأم()759محايدةأرضمسرحيةفيها

علىالنقادأثنىوقدأم(.)399القمروفموءأم()789

وحبكاتالذكيالشفويأسلوبهبسببستوباردتوم

مسرحيتاهتعتبر.الفلسفيةومواضيعهاالمعقدةمسرحياته

أم(و)174المضحكةوالمحاكاةأم()729الوثابة

المسرحنيأصالةالأعمالأكثربينمنام(99)4اركاديا

كتبام()789الوفرةمسرحيةوفي.الحديثالإنجليزي

المجت!فيرآهالذيالانحلالعنبقوةهيرديفيد

غيابأعمالهأشس!ومن.الحرببعدمافترةفيالإنجليزي

حيويةصوراجرايسايمونأبتكروقدأم(.)399الحرب

باتليمسرحيةفيالقلقينالعقلانيينمنمجموعةعن

و!طأم()979أماديوسشافربيتروكتبأم(.171)

ومزجت.موزارتالمشهورالموسيقيعنمعقدةمسرحية

التاسعةالغيمةملهاتهافيبالحاضرالماضيتشرتشلكاريل

أم(،)829المتميزاتالبناتكتبتكماام(،)819

النسائي.الأدبفيخياليةمسرحيةوهي

فيالمسرحيينالكتابعمالقةمنبوتردنيسيعتبر

وقد،رئيسيةبصفةللتلفازبوتويكتبالحاضر.الوقت

الإعلامية.الوسيلةهذهخلالبنجاحوخيالهذكاءهأعمل

،أم)789السماءمنبنساتبوترأعمالأهمومن

ومنأم(.)869المغنيالشرطيأم(بم819ونشرت

للتلفازبكتاباتهمأششهروأالذينالمسرحيينالكتابأشمهر

كتبتفقد،بينيتالانأما.بليدالوآلانميرسيرديفيد

قمانو!أعمالهومنوالتلفاز،والراديوللمسرحبنجاح

أم(.)299الثالثجورججنونام(،)739الاحضار

رل!اتعليممسرحيتيهفىمماثلانجاحاراسلويلىوحقق

ام(.)889فالنتيندثيرليأم(،819)

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

اللسرحية.بمقالةالصلةداتالمقالاتانظر

أيضا:انظر

(50011-00)القديمالإنجليزيالأدب

التاريخيالسجلبيديالأكبرألفرد

لأنجلوساكسونيابيوولفلأنجلوسكسونيونا

(4851ا-501)الوسيطالإنجليزيالأدب

الدينيةالمسرحيةهودروبنالملكآرثر،

المعجزاتمسرحيةالمستديرةالمائدةجفريتحتحوسر،

الغزو،ال!ورمنديالأحلاقيةاهسرحيةكالتربريحكمايات

(3061ا-4)85الحديثالإنجليزيالأدببدايات

كريستوفرمارلو،إدموندسنسر،الأولىإليزابيث

توماسالقديمىمور،فيليبالسير،سيدنىلسيسفرا،ليكود

وليمشكسبير،حورج،نبماتشا

وليم،كاكستونبن،حونسسو!

(0661-ا06)3والبيوريتانستيوارتآل

حورح،هربرتحونلسيرا،سكلنجالبيوريتان

روبرت،هيريكالميتافيزيقيونلشراءا(لأولاتشارلز)رلزتشا

سحق!،لقوارديتشار،سلوفلالن،حونسون

أندرو،مارفيل(الأول)حيمسجيمس

جون،ميلتونجون،وند

(0071أ-066)الملكيةعودةعصرأدب

الملكيةعودةصمويل،بيبسصمويلبتلر،

جون،يدندراحون،نبنيا

(5175أ-057)الأوغسطيالعصرأدب

لعقلاعصرصمويل،سونريتشاردألكسندر،بوب

هنري،ينحفيلدنسلورا،ستيرنمونددإ،بيرك

سيكيةلكلااردريتشالسيرا،مشيلترحلاحليفر،

درواد!،يوجستوبيا،ليتسمولنيااد،يفود

جوناثان،سويفتكروروروبسمون

(4781ا-075)جونسونعصرأدب

وليفرأ،حولدسميثنيفا،بيرليجيمس،لوزويل

صمويل،جونسونيرلإ،تشسترفيلدموندإد،ليرك

(18321-)784الرومانسيالعصرأدب

جون،كيتسنسيةلرومااحين،أوسق

رلزتشا،لاموولترلسيرا،سكوتللوردا،يرونبا

وليم،هازليتبيشليرسي،شيلليوليم،لليك

وليم،وردزورثماري،شيللىروبرتبيرنز،

نكنشتينفراستوما،يجرا

يلورتاصمويلى،كولريدحالقوطيةالرواية

(1091ا-)832الفكتوريالعصرأدب

لويس،رولكادراكيولاماثيوآرنولد،

ياردرد،كبلنجكولانآرثرلسيرا،دويلجورج،ليوتإ

ويلكي،كولنزلزرتشا،يكنزدوولتر،تربا

دراود!،ليرجون،رسكينيلصمو،تجلر

توماس،ماكاولىجابريلدانتي،روزيتيإليزابيثبراونينح،

جورج،يثمردكريستينا،روزيتيروبرت!وليئلرا

وليم،موريسرلزتشا،ريدتخوالأا،برونتي

هريالسيرهاجارد،لويسروبرت،ستيفسمونوليم،تاكاري

درحيراهوبكتر،لحرنودآ،سويمبردنطوليأ،ترولوب

شرلوك،هولمزردواد!،لدافيتسجيرللوردا،تنيسون

أوسكاروايلد،توماس،كارلايلالرافيليةقبلجماعة

العشرينالقرنأدب

لثعراء

حونماسفيلد،ستيفنالسيرمحبندر،.إس.تي،إليوت

.إي.إيه،هاولممادإيدتالسيدة،سيتولهـ.و.،أودين

لمج!ند،ستوما
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دريسموكر،دوشررإ

يكر!،مبلرأ

كمغسلى،ميصأ

ةدرولباا،يكزورأ

حورج،يلوروأ

حيممم!لسيرا،ريبا

ثيوما

حولى،بىريستلى

نولدآر،بميت

لطهويأ،بيرجس

.آر.آر.جيه،توأيت

جون،ورثيلرحا

روبرت،يفرحر

للأطظلا!أد

للغةا،ل!نجليريةا

لأد!ا،يلديرلأا

محموعة،يبرمزللو

يةاولرا

سميةومالرا

الأدسةالسحرية

تةالسوسا

نثرونا

هاماجر،يرحر

لصلور،إطرود

اجتود،تحت!ىا!تر

سىبيرلررتسا،سو

إيدتالسيدة،سيتول

وىمادمورد،فورد

.مأ.ي!،سترلور

حوي!،رممبكا

.خ.أ،ليروكر

أحاشاالسيدة،كريستي

ك.ح،كس!رتود

حورلرو،كولراد

حود،ريكاا!

علةذاتأخرىلات

السيرة

الحتحولالساعر

ال!تمعر

السواجسيهأغصةا

العلمىا!الحياقصصر

أكصصمةاالقصيده

ايسرحية

المقالة

.ي!.تي،نسلور

تمق.!،يد،صلور

يسورد،ا!يمسح

ينتركا،سسميلدما

سومرستوليم،موم

.أأ.ميل!،

إيمل!!واو،

هيهالسمر،:وكول

سي!ور

رس!طالسسده،زست

-أا"

حي.!رس،

أدسالسير،ولسولى

حييالر،وولف

الحتمعريةالملحمة

،المتحدةالممل!صة

تار!حي

الستري!!

أص!مدا

الموضوعصرعا

أم(.5.01-00)القديمالإنجليزيالأدب-

م(.1أ-001485)الوسيطالإنجليزيالأدب-

الإنجليرية.اجةالحياالمغامراتقصص!ست!وء-أ

تشوسر.عصرب

الأولى.الإنجليزيةالمسرحية!-

(ام06أ-3)485الحديثةالإنجليزيةبداية-

الإليزاليثي.الشعر-أ

ليثية.الإضاالمسرحيةب

الإنيرايكتى.المصصىالفر!-

(م0661-3069)نيونلبيورتاوارتستيواأسة-

الطبيعةماوراءوشعراءالفرسالىشعراء-أ

اليعقودية.احسرحيةب

الشرية.الكتالات!-

ميلتودحون-د

(م9.017-066)الملكيةعودةعصرأدب-

.درايدنحود-أ

الملكية.عودةعهدفيالمسرحية-ب

الملكية.عودةعهددىاكستر!-

(م0751-أ007)الأوغسطىالعصر-

الرواية.اردهار!-.!!وسويفت-أ

مشي!.وأديسود-!

(م4781-0571)جونسونعصر-

جو!سو!.حصاعة!-.حوسسولىصمويل-أ

(امأ-832)784الرومانسيالأدب-8

الرومانسية.ماقبلشعراء

الرومانسي.الشعر-!

سسي.وماشالنترا!

(م091اا-)832الفكتوريالأدب-9

ا!ص.أ!كتورياالأد!-أ

الاحق.االمكتورممبالأد!!

العشرينالقرنأدب-01

الأولى.اأحالميةاالحر!قبلماأد!-أ

.ل!صالحرس!!ماشكلر-!

الحرل!!.ب!!اتحمصىاالفر!-

أ!ثانية.اأميها!ااالحر!مالعدأد!-د

.اليومالإنحليريال!د!هـ

أسئلة

الإبحليزي.الأدبفيالأوعسص!!اا!صراعرف-أ

اصعاضسود؟اأحشماداهمم!2

القديم.الإنجليريالشعرخ!كمائصلعصادكر3

الفكتوريود؟الأدلاءاتاولهاالتىالمواضيعما-4

؟الإنجليزيالشعرعلىتتوسرحمريأقي!جص-5

المتتالية؟أعسولاتاتاماساسة؟أحواما6

ماسمية؟الروالحرحصةشعراءأحح!ص7

؟الإنجليزيالأدبفي!همةالمطوليةاسىرحيةحالصمتى-8

الإليزابيتى؟المتمعرشاطهمةاسا،تةاالأس!صالاما-!

مكونةلفطةثروةعلىتقومالأساسيةالإئجليزية

كلمة085عددهاالإنجليزيةالكلماتم!مختارعددمن

وقدمعها.تستخدمأغواعدامنمجموعةجانبإلى

ما329و2591عاميبينماالأسامسيةالإنجليزيةطورت

وفىاللغوياتفيعالماوهوأوجدينكايتشارلزيدعلى

فييأملونالاساسيةالإنجليزيةمناصرووكان.النفسعلم

ورغم.وأسرعأبسطلويقةالإنجليزيةتعليمإلىتؤديأن

قدأنهاإلاالأساسعية،الإنجليزيةإلىأممتامنكثيرترجمة

.الميلاديالعشرينالقرنمنتصففيهجرت

بمالأدب،الإنجليزيانظر:.العتيقةالإئجليزية

ا!تيقة(.ا)الإنجليريةاللغة،الإنجليزية

منأكثرالإنجليزيةاللغةيستخدم.اللغةالإفجليزية،

تقريبا،أصمالعابقاعجميعفيينتشروننسمةمليون005

الماندارينيةهىفقطواحدةلغةسوىعدداولايفوقها

الشمالية.الصيمية

منأقلهناككانالميلاديعشرالسادسالقرنفى

جميعهمعاشوقدالإنجليزيةاللغةيتكلمونشخصمليوني

ونتيجةمتتاليةقرونوعبرببريطانيا.الانيعرفمافيتقريبا

فيالإنجليزيةاللغةانتشرتمتعددةتاريخيةلأحداث
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ماهناكأننجدالحاضرالوقتففي.المعمورةأنحاءمختلف

الإنجليزيةاللغةيتكلموننسمةمليون004عنيزيد

وكنداأستراليافيمعظمهمويعيش،القوميةلغتهمباعتبارها

والولاياتإفريقياوجنوبونيوزيلنداوإيرلنداوبريطانيا

اخرشخصمليون001هناكأنكما،الأمريكيةالمتحدة

وباكستانوالهندبنغلادشفيأساسيةبدرجةيعيشونممن

الأصلية.لغاتهمإلىبالإضافةالإنجليزيةاللغةيتكلمون

المحتملمنشخصمليون001هناكذلكعلىوعلاوة

الإنجليزية.اللغةمنقدراالأقلعلىيعرفونأنهم

الإنجليزيةاللغةخصائص

لفظيةتروةعلىالإنجليزيةاللغةتحتوي.المفردات

000.006علىيربومافهناك.كثيرةمفرداتمنمكونة

ماأنإلااللغةلتلكالضخمةالمعاجمتضمهاكلمة

نسبيا.قليلاليوميالحديثفيالكلماتهذهمنيستخدم

إلىجيلمنالإنجليزيةالكلماتبعضتناقلجرىوقد

اللغويونالعلماءيعتبرهالذيالسحيقالزمانذلكمنذآخر

مفرداتمنالإنجليزيةتشكلت،لغةوكأي.لتتبعهابداية

اللغةاستعارتلاحقوقتوفي،البيئةمنوهمعاني

كالعربيةأخرىلغاتمنةكثيمكلماتالإنجليزية

والروسيةواللاتينيةوالإيطاليةوالإغريقيةوالألمانيةوالفرنسية

اللغةأستعارت،المثالسبيلفعلىوالأسبانية

منري3!،اط،54والعربيةمنالجبركا!!ا،!3الإنجليزية

ضيقوادولهلا،،*حوالإيطاليةمنبيانو5،49!اوالفرنسية

الألمبانية.منجدولأدناهفييجريالجنباتمنحدر

فناءع!لا+كل-2م4مثلالكلماتمنعددتكوينتموقد

سطحعلىففمائيةمركبةهبوط4؟3!ا"!ولل!اهوالمزرعة

كلماتصوغأيضاوتم.أخرىكلمةإلىكلمةبضمالماء

.المزجباستخدامجديدة

العامالطريقعلىفندقاحأه+4كلمةتكونتفمثلا

اس!أهطوسيارةول53،5هماكلصشينبمزجالرحالينلمبيت

كلماتلتكوينالكلماتبعضتقصيرويمكن.فندق

منهاكونتحيثتاريخ+ه،؟زطلكلمةجرىكماجديدة

شأ،33+الاولهالمسماةالكلماتوصيغت.قصة3+هأكلمة

الحروفأوالأولالحرفباستخدامالأوائليةالألفاظ

أوائليلفظهيرادار3!4ء3فكلمة.كلماتلعدةالأول

وجوديدلتحدزجها041!3ء4ءلما،حهول4،،،+"3!ولا!تللكلما

الراديوية.الموجاتأصداءبوساطةوموقعهالشىء

اللغةفىوالتهجئةالنطقويبدو.والتهـجئةافطق

.والانسجامالمنطقيالترابطإلىمفتقدينأحياناالإنجليزية

تنطقفإنهاذلكومعمتماثلةتهجئةالكلماتمنفلكثير

ط!يطهشاالكلماتهذهعلىالأمثلةومن.مختلفبشكل

وكلمات.خلال3"أط!ولهوذلكرغمط!وله،أ،وسعال

والطائرةأوالسفينةملاحو3ء*عوأزرقالأءيامثلأخرى

ذاتولكنهمامتشابهنطقحذاء!ه"!وأيضاهه،وإلىه،

النطقفيالاختلافاتهذهمنكثيروتبين.مختلفةتهجئة

الإنجليزية.اللغةنشوءأثناءحدثتالتيالشغيراتوالتهجئة

بالرغمالقرونعبرثابتةالكلماتبعضتهجئةبقيتفلقد

نطقها.تغيرمن

التيالمبادئمجموعةهياللغةقوأعدإنالنحو.

اللغةقوأعدوتشتمل.وظائفهااللغةتؤديبموجبها

وتصريفات3،!ة!مهطحء!93الكلامأقسامعلىالإنجليزية

-30340"الجملةفيالكلماتونظمأ"ح!+،"أ0،،3الكلمة

اللغةفيالكلماتفئاتهيالكلامأقسامإن

وصفكيفيةحولاللغةعلماءجميعيتفقولا.الإنجليزية

بثمانيةقائمةنجدالتقليديالوصفففي.الكلامأقسام

والصفاتوالأفعالوالضمائرالأسماءهيأصناف

النداءوحروفالوصلوأدوأتالجروحروفوال!وف

أقسامالمعاصريناللغةعلماءبعضويصنف.والتعجب

،ولح"ولهح3ء53*المحتوىكلماتهمافئتينإلىالكلام

لةلداافالكلمات.)ءولهزأشاولولمممالا3430الوظيفيةلكلماتوا

الأسماءأيالرئيسيةالكلامأقسامهيالمضمونعلي

أساسية.معانعنوتعبر،والصفاتوالظروفوالافعال

أماه،.3+أ33!احح3الشكلفئاتالكلماتهذهوتدعى

الدالةالكلماتبينالعلاقاتعنفتعبرالوظيفيةالكلمات

وأالنحويةالمعانيتبينإنهاما.جملةفيالمضمونعلى

3،3.أحلما3،هاح3!33!اءالبنيةفئاتأيضماوتدعى.للجملةالبنيوية

والتنكيرالتعريفأدواتالوظيفيةالكلماتوتضم

أقسامانظر:الوصلوأدواتوالضمائرالجروحروف

.الكلام

التصريفاتمنأقلعددعلىالإنجليزيةاللغةتحتوي

الأوروبيةاللغاتمعظمفيموجودهوبمامقارنةللكلمة

شكلفىتغييرإحداثعلىالتصريفوينطوي.الأخرى

مختلفة.وظيفةأومختلفامعنىيعطهابحيثالكلمة

الجمعهمافقطتصريفانالإنجليزيةاللغةفيوللاسم

الدالةالفعلصيغةلتغييرالتصريفويستخدم.والإضافة

كماللضمير.بالنسبةالحالةتغييرأوالعددأوالزمنعلى

تكوينبموجبهيتمتغييرإحداثإلىالصفةتصريفيؤدي

منأكثرأواثنينبينلل!قارنةالمستخدمتينالتفضيلصيغتي

ذلك:علىوكمثال،الجماداتأوالحيواناتأوالأشخاص

لأكبر.ا،3!!!ز؟،أكبر4؟3!!حمي!أكاثبير،

وعادةأولها،فيغالباالإنجليزيةالجملةفيالفاعليرد

التىالكلماتأما.بهالمفعولثمبالفعلمتبوعايكونما
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أحباراتاتوضعبينماقبلهدائمافتوضعالاسمتصف

لمعنىالمقيدةأس!طماتوبالنسبة.بعدهللاسمالواصفة

المعلوماتمنولمزيد.بعدهأوقبلهورودهافيفكنالفعل

انظر:الجملأنماطرالجملةفيالكلماتنظمحول

الجملة.

الإنجلدزيةاللغةتطور

إحدىهوالإنجليزيةاأطعةالأولالمصدرإن.البدايات

أطحدثوناأساحثوناعليهايطلقالتارب!قب!!مالغات

تكلمتأقواماأنالمحتملىومن.البدائيةالهندو-أورولية

فيمتكلموهاشعالق،عام0005حواليقبلاللغةبهذه

شرقيجنوبيمحيالذيالأسودالبحرشماليمنطقة

تدريجيااولدأرأغروداعبرالناسهؤلاءهاجرثمأوروبا.

منهممجموعةهاحرتفقد.جديدةلغاتباسعتحداث

بلغاتتت!سلمكانتمجموعاتإلىانقسصتثمغربا،

والإغريقية،الحرمانيةاللغاتبعدفيمامنهانشأت

الإنجليزيةاأطغاتاإلىالحرمانيةاللغاتوتطورت.أسلاتينيةوا

وأصبحت.أصحسويديةاوواكمرويجيةوالهولنديةوالدنماركية

أطغةاتطورتفيماالحديثةالإغريقيةاالقديمةالإغريقيةاللغة

الفرنسيةهيأخاتثلاثمنهاليفرعالقديمةاللاتينية

الأسبانية.واوالإيطالية

كانبريطانيا،الاديسمىفيمامعروفةلغةأقدبمإن

بالاسمتيلاءاشومانبدأ.بالسلتيينعرفوااناسبهايت!صلم

منال!كبرالجزءوح!صموام43عامفيالسلتيينبلادعلى

إلىعادواحينالميلاديالخامسالقرنأوائلحتىبريطانيا

اسعتولى،الميلاديالخامسالقرنمنتصف!فيروما.

علىالشمالبحرمحاذاةفيعاشواأسذيناالجرمانيون

رئيسيةقبائلثلاثإلىينتمونالمهاجمونوكانبريطانيا،

القبائلهذهوكانت.والسكسونوالجوتالأنجلزهي

منولكن،الختلفةالجرمانيةللهجاتهاتتحدثالثلاث

لهجةتفهماكانتالقبائلهذهمنكلاأنالمحتمل

وأصبحتبريطانياوسطفيالأنجلزاسحتقروقد.الأخرى

كمابإنجلترا،وأخيراالأنجلزبأرضتعرفالمنطقةهذه

تعرفوالسكسودوالجوتالأنجلزلغةأصبحت

بال!نجليزية.

فتراتثلاثإلىالإنجليزيةتارلإللغةتقسيميمكن

عامحواليلدأتالتيالأولىالفترةلغةوتدعى.رئيعسية

العتيقة.الإنجليزيةأم001عامحواليوانتهتم005

عامإلىم0011عامحوالىمنالممتدةالتاليةالفترةوفي

لغةأما.الوسيطةالإنجليزيةيت!طمونالناسكان،م4851

فتعرفالانحتى4851عامحواليمنالممتدةالفترة

الحديثة.بالإنجليزية

منخليطاكبيرحدإلىكانت.العتيقةالإنجليزية

وتشبه.والسكسونوالجوتللأنجلزالجرمانيةاللعات

مشابهتهامنأكبربصورةالحديثةالألمانيةالعتيقةالإنجليزية

علىالعتيقةالإنجليزيةاحتوتفقد.الحديثةللإنجليزية

الألمانيةفيهوالحالكمالل!طماتعديدةتصريفات

كلافيالجملةفيالكلماتولظمالنطقويتشابه.الحديثة

أطغت!ت.ا

جرمانية،الغالبفيالعتيقةالإنجليزيةمفردات!سانتر

وقدالسلتيين.لغةمنأتتأمملماتابعضأنمنلالرغ!ا

كانعندمالاتينيةكلماتعدةالجرمانيأصثسعباتعلما

إلىالكلماتتلكمعهونقلالأوروبيةالقارةفييعيمش

وأضيف.العتيقةالإنجليزيةإلىإياهامضيفاالبريطهانيةالجزر

والسابعالسادسالقرنينبيناللاتينيةالكلماتمنمزيد

إنجلترا.فيالنصرانيةمإنتشارالميلاديين

استقرالميلاديالتاسعالقرنمنالأخيرةالاعوامفي

الشمالوالنرولثيأسدنماركامنالقادمونأغاي!صىا

كثيرةكلماتدخلت،لذلكولتيجةإنجلترا.صانشرقي

وأصبحتالعتيقةالإنجليزيةإنىالإس!حدينافيةاأطغاتامن

ك!3أو3حبتبدأالتيتلكال!طماتهذهم!ومنها.حزءا

السماء.3لا،اوجلدولأك!3وعبوس3)*هحوفزع33!ححمثل

و؟ا!،ا،لهم،هماهن،لاء؟(هم،الضمائرأيضاواقتبعست

الإسكندينافيين.منصهما،طن،طم*حثا،طماوطن

الإنجليزيةفيالتصريفاتمنالعديدتلاشى،وبالتدريج

أكثربترتيبوصإلكلماتفيأيضاالناسوبداالعتيقة

لإظهارأكبربصورةالجرحروفواستخدامانتظاما

الجملة.فيالكلماتب!تالعلاقات

إنجلتراتعرضتأم660عامفي.الوسيطةالإنجليزية

تسمىفرنسافيمنطقةمنأتواأناسوهماالنورمندي!تلغزو

باسمبعدفيماعرفالذيقائده!اوأصبحنورمنديا،الآن

السيطرةالنورمنديونأحكمكمالإنجلترا.مل!صاالأولوليم

الحكومةذلكفىبماالإنجليزيةالمؤسمحاتكافةعلى

والكخيسة.

إلا،بالإنجليزيةالت!سلمالإنجليزيأحثمعباأكثريةواصل

تعلمإلىلجأواإنجلترافىالعلياالطهبقةأفرادمنال!صيرأن

النفوذ.علىللاسعتحواذكسبيلأصورمنديةاالفرنسية

الأمرأخرفيالفرنسيةالكلماتاستعمالوأصبح

الكلماتهذهمنآلافاالإنجليزواقتبسإنجلترا،فيسائدا

الإنجليزيةلفظالانويطلق.لغتهممنجزءالتصبح

إنجلتراأهلكانالتيبالفرنسيةأ!تأترةاأطغةاعلىالوسيطة

النورمنديونتزاوجوقد.الفترةتلكشيبهايتحدتون

-اجتماعياابتعادهمزادالزمنمرورومعوالإنجليز،

النورمنديونبدأكمافرنسا.عن-وثقافياواقتصاديا
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أواخروبحلوأ!.اليوميةحياتهمفيالإنجليزيةيتكلمون

قدالفرنسيالنفوذكان،الميلاديعشرالثالثالقرن

الإنجليزيةاستخداموعادإنجلترافيكبيرحدإلىاضمحل

اللغةكانتأنبعدالأعمالوشؤونالمحاكمفيثانيةمرة

.المجالاتتلكفيمحلهاحلتقدالفرنسية

وجهعلى،أمء48عامبحلول.الحديثةالإنجليزية

تصريفاتمعظمفقدتقدالإنجليزيةاللغةكانت،التقريب

فيهاالكلماتونظمالنطقوأصبع،العتيقةالإنجليزية

المستخدمةالإنجليزيةفيموجودهولماكبيرحدإلىمشابها

مفرداتتوسعتالفترةهذهوخلالالحاضر.الوقتفي

وأبتدأء.أخرىكثيرةلغاتمنالاقتباسعبرالإنجليزيةاللغة

فىالإنجليزيةاللغةانتشرت،الميلاديعشرالسالغالقرنمن

منكبيرةأجزاءالإنجليزاستعمرحيثالعالمأنحاءجميع

الشمالية،وأمريكاوالهندأسترالياإلىبالإضافةوآسياإفريقيا

وفى.المناطقهذهفيمختلفةإنجليزيةلهجاتنشأتكما

فيعالمياالسائدةاللغةهيالإنجليزيةفإن،الراهنالعصر

نطاقعلىتستخدمانهاكما،والتقنيةالعلوممجالات

والدبلوماسية.الأعمالمجاليفيعالمي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الاصطهلا!العبارةالأدب،الإنجليزي

أطعةاالهحينال!نجليزية

علم،للغةاالتيوتونيون

اللهجةالنحويالجس

المعجمشص،السلت

النحووليمشكسبير،

المبسطةالتواصلدهجاتإحدىالهجينالإفجليزيئ

وبحارآسيافيوتستخدم،الإنجليزيةاللغةعلىوالمبنية

بينتستخدموكذلكوالاسيويين،الغربيينبينالجنوب

منالرغموعلى.مشتركةلغةلهاليسالتيالشعوببعض

فإنهاأحيانا،الإنجليزيةللغةتشويهاتعتبراللهجةهذهأن

أخرىوسيلةلديهمليستممنالملايينحاجاتتلبي

بينهم.فيماللتواصل

منالشماليالجزءفيتقعبالفلبينمدينةألخى

الطريقعلىوتقوم.لوزونوسطفيبامبانجامقاطعة

مانيلامنالمتجهينالحديدالسكةوخطالسريعالرئيسي

السكانعدديبلغالبلاد.منالشماليالجزءإلى8

كلاركقاعدةلإنشاءأهميتهامنبالكثيرالمدينة6لدين3

.المتحدةالولاياتخارجأمريكيةجويةقاعدةأكبر،الجوية

لتلبىالقاعدةداخلأكاديميةبوحدةالفلبينجامعةتحتفظ

وعائلاتهم.العسكريينللأفرأدالتعليميةألاحتياجات

وسوقأنجليسكاتدرائيةالرئيسيةالمعالموتشمل

الفلبينلجمهوريةحكومةأولأستخدمتوقدنيبوموسينو.

وأنشئت.العامالمدينةبمبنىملحقةمبانيأم898عام

.أم629عامأنجليسجامعة

حربيامعسكراالأصلفي،كلاركقاعدةأقيمت

الأمريكية.-ال!سبانيةأم898عامحرببعدأمريكيا،

أحد،كلارك.مهارولدالرائدباسمالقاعدةسميتوقد

شديدلدمارأنجليسوتعرضت.الأمريكيينالطيارينأوائل

وقدبيناتوبو.جبلبركانأنفجارفيام199عام

عامكلاركقاعدةمنالمتحدةالولاياتانسحبت

.أم299

منجزءاتشكلكنائسيتبعوننصارىالأئجليكالدون

كنيسةمنالكنائسهذهتطورت.الأنجليكانيةالطائفة

الرئيسيةالكنائسفإنإنجلترا،كنيسةإلىوإضافة.إنجلترا

لكندا،الأنجليكانيةالكنيسةتشملالأنجليكانيةالطائفةفي

.المتحدةالولاياتفيالأسقفيةوالكنيسة

فيالنصرأنيةأيامأوائلإلىالانجليكانيالتراثيعود

القرنإصلاحاتوخلال.سكسونية-الأنجلوإنجلترأ

الكنيسةعنإنجلتراكنيسةانفصلتالدينيةعشرالسادس

استيطانمعالأنجليكانيةوانتشرت.الكاثوليكيةالرومانية

وإفريقياأمريكاوجنوبيشماليفيالبريطانيينالمستعمرين

وآسيا.

التوراةعلىعقيدتهمالأنجليكانيونيبنيالعقائد.

كتابالأنجليكانيينكلويتبع.والعقلوالتقاليدوالإنجيل

النفسوضبطالعقيدةأساسهىالتي،العامةالصلاة

الكناشبحقيقرونأنهمإلا.العبادةوكذلك،عندهم

يتفقبماالعامةالصلاةكتابمراجعةفيالوطنية

واحتياجاتهم.

الأساقفةالأنجليكانيةالكناشكليدير.التنظيم

أصبحوأالعاديينالناسأنإلا،والشمامسةوالقساوسة

القرنفىالكنيسةشؤونفيأهميةأكثربدوريضطلعون

مرةينعقدوالذي،للأساقفةلامبيثمؤتمرويعبر.العشرين

الطائفةوحدةعن،لندنفي-تقريبا-سنواتعشركل

استشاريةهيئةباعتبارهأساسايعملوهو.الأنجليكانية

الأسقفهوكانتربريأساقفةكبيريعتبر.وتخطيطية

الأنجليكانيةالطمائفةعينتام069عامومنذالكبير.

الطائفة.بجميعالمتعلقةالأموريتولىتنفيذياضابطا

بقيادةالانجليكانيونأصبحأم49ءعاممنذ.الوحدة

جوفري،تمبلووليمبرنتهنريتشارلزمثلأساقفة

السعيفيبعمقمنهمكين،رامزيوأ.مفيشر،فرانسيس

تنتميبالطائفةصلةذاتكنيسةوكل.النصرانيةلتوحيد
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كنيسةمعبتفاهموتعمل،العالميالكنائسمجلسإلى

والكنائس،أ!شرقيةاالأرثوذكسيةوالكناشالسويد،

وممثلينالأنجليكانيينابينالحواربدأوقد.القديمةالكاثوليكية

ماوكثيرا.أسشينياتافىأعاثوليكيةاالرومانيةالكنيسةعن

الجسرال!شيسةأدهمعلىأنفسهماإلىالأنجليكانيونين!

والبروتستانتية.الكاثوليكيةالرومانيةبين

أشراداأمري!صاأولآال!نج!صانيوناستوطن.الأسقفيون

مأ706عامفرجينيافيثابتةإنجليزيةمصتعمرةأولفي

فيالأنج!صانيونانفص!!،الثورةبعد،أم968عاموفي

الأسقفيةالكميسةوكونواإنجلترا،كنيسةعنالمستعمرات

منسيبريصمويلأساقفتهاأولوكان.اكبروتستانتية

وصمويلدنسلفانيا،منوايتووليم،كونكتيكت

اتحهت،الوقتذلكومنذ.نيويوركمنبروفوست

.المتحدةأ!لاياتاعبروانتشرتغرباالأسقفيةالكنيسة

وممارستهمتفسيرهمطريقةفيالأمعقفيونيختلف

ألاضامباالتقليديالمذهبأتباعيعتقد.النصرانيلإيمانهم

يهتراالأبينما.أممنيسةاوبسلطة،التقليديةبالطقوسالدقيو!

يؤممونوأجدبالتقاأطيمراليون()االتحرريالمذهبأتباع

بوساطةخاصة،متعددةأجببأساإيمانهمعنبالتعبير

وأالمتعتمدد،المذهبأتباأما.الاجتماعيةأفعالهم

الشخصيةالإيمانأسسعلىفيؤكدون،الأنجيليون

حركةفيمنهمكونالأسعقفيينجميعأنإلا.والإنجيلية

فهمخلالومن،الكنيسةعبادةوإصلاح،أسكنيسةاتوحيد

.يعتقدونكماأجوماعالمفيالأسقفيينلدورأكثرواقعي

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

حمري!يمتر،القدي!أثا،سيوسر،

إنجلشهـاكيسةاللوتريالدييال!!هملاح

امماتواج!جةاالروماليةا!صيسةاال!صاتوليكالأبحليكانيولى

احالميااحصائسامحلص!اللورد،رامزي

معمحا،سقيةىلربااالشحاء

لوصفيصتخدمتعبيرالكاثوليكالأئجليكاليون

الكاثوليكالأنجليكانيونيؤكدإنجلترا.كنيسةمنقسم

كانتكماالكنيسةمعالمنقطعةغيرالكنيسةصلةعلى

الكاثوليكال!نجليكانيودويتقبل.الدينيال!صلا!قبل

لكنهم،الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةوطقوسآراءبعض

منالاخرونيقرمثلمامعصومالبابابأنيقرونلا

السصارى.

07115)0سكانهاعدديبينتشاد،مدنأكبرإئجميئا

حيثللبلادالغربيةالجنوبيةالحدودمنبالقربتقع.نسمة

ولوجون.شارينهرايلتقي

مزأرعلمنتجاتتصديرومركزتجاريمركزإنجمينا

بهايوجدلكن،الصناعاتمنقليلعددبهاوالمدينة.تشاد

دولي،ومطارجدامزدحموسوق،الفنادقمنالعديد

اللبن.الطوبمنبيوتفيالمدينةسكانغالبيةويعيش

ما009عامفيإنجميناأغرنسيةاالفصائلاحتلت

المدينةوحكموا.لاميفورتاسماالمدينةعلىوأطلقت

،ام739عاموفي.أم!06عامحتىتشادباقىر

،أم979أعواموفيإنجمينا.المديمةتسميةأعيدت

تدميراسببتأهليةحرباندأمحت،أم829أم،089

إنجمينا.فيهائلا

فيكوينزلاندمنالشماليالجزءفيمدينةإئجهام

وتبعد.نسمة202.5سكانهاعدديبلغأمعتراليا،

فيالفلاحونيزرع.تاونزفيلمدينةمنشمماليكمأ11

واليقطين،السكر،قصببهاالمحيطهةهربرتنهرمنطهقة

لصناعةفكتورياومصنعالأبقار.فيربوناشعاةأما.أذرةار

أستراليا.فيللسكرمصنعأكبرهوإنجهامشيأحس!صا

لوسينداميناءمنالمصنعهذايشجهأ!ذياأ!سراويصدر

تفريزإنجهاممدينةفيالأخرىأ!ناعاتاوتشملالمجا:ر.

الخشبية.الزينةقشرةوإنتاجالأخشاب

القسمهذافياستوطنقدإنجهامبيرستووليموكان

علىاسمهوأطلقإنجس.مزرعةوأسم!ام873عام

.أم882عامفيلهتكريماالمدينة

للقارةالغربيالجنوبيالساحلعلىتقعدولةأدجولا

أنجولاجمهوريةهوالدولةلهذهالرسميوالاسماالإفريقية

ويبلغ2.كم17246و007أنجولامساحةوتبلغ.الشعبية

كاسنداوتعتبر.نسمة11)000.044نحوسكانهاتعداد

مقاطعاتإحدىالبلادمنالغربيالشمالفيأ!اقعةا

المناطقهذهيفصلانوزائيرالكونغونهريبأنعلماأنجولا،

أنجولا.أراضيبقيةعن

فيويعملونالريفيةالمناطقفىالسكانمعظمايعيع!

فيهابماالمتنوعةالمحاصيلمنالعديدأنجولاتنتج.الزراعة

المنيهوتونباتالسكروقصبالشاميةوالذرةوالبنالموز

النشاء.مادةبذورهمنيستخرجالذي)الكالمسافا(

الماسمثلالطبيعيةالثرواتمنالعديدأنجولافييوجد

مدنهاوأكبرأنجولاعاصمةلواندا.والنفطالخاموالحديد

الإفريقية.القارةفيالرئيسيةالموانئأحدأنهاكما

عامنوفمبرشهرفياستقلالهاعلىأنجولاحصلت

ودامالبلادهذهمنأجزاءالبرتغاليونوحكم.أم759

عشرالسادسالقرنبدايةمنذالمناطقلهذهح!صمهم

الميلاديمما.
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نجولاأ

وطيمتنزه

دوليةحدود-

طق-
حدلدلة!سككاس-

وطنمةعاصمة!

أحرىمد!.

البحرسطحمستوىصالارنالاع+

الدولية.للحدودمرجعالسمتالخريطةهذه

حكومةفيسلطةأعلىالرئيعي!يعتبر.الحكمنظام

التشريعيةالهيئةوهيالوطنيةالجمعيةوتتكونأنجولا،

الرئيسالأنجوليالشعبوينتخبعضوا.022منبالبلاد

بأغلبيةالفائزالحزبيختارمباشرا.أنتخاباالوطنيةوالجمعية

فىيساعدالذيالوزراءرئيسالوطنيةالجمعيةمقاعد

اليومية.الحكومةبأعمالالاضطلاع

السود،الإفريقيينمنأنجولاسكانمعظم.السكان

المجموعاتكبرىوتضمعرقيةفئاتعدةإلىوينتمون

-واللواندأوالكونغوالأوفيمبوندو:منكلاالعرقية

بهايعيشكاناستقلالهاأنجولاتنالأنوقبل.تشوكوي

السودمنالمولدينإلىإضافة،أوروبيألف004منأكثر

معظمأنإلاالمستيزو،اسمعليهمويطلق،والبيض

الأهلية.الحربأثناءالبلادمنفرواالأوروبيين

،السكانأرباعثلاثةحواليالريفيةالمناطقفيويعيش

يكفيالمحاصيلمنقدراوينتجونوالرعىبالزراعةويعملون

الأوروبيينمعظمولكن.الشخصيةاحتياجاتهملسد

محدودةتجاريةمصالحويديرونالمدنفىيعيشونوالملونين

نأإلا.وفنيةإداريةمهاراتتتطلبوظائففييعملونأو

فيأماكنهمشغلمنمؤخراتمكنواالأفارقةمنالعديد

الوظائف.هذه

فيتعودلغةالسودمنأنجولاسكانمعظمويتحدث

الأوروبيونأماالبانتو.انظر:البانتو.جماعةإلىالأصل

وهيالبرتغاليةاللغةفيتحدثونالمتعلمونالسودوالمولدون

للبلاد.الرس!يةاللغة

منمعظمهم%09بالنصرانيةيدينونالذيننسبةتبلغ

وتصل.محليةبمعتقدات%01نحويدينبينما،الكاثوليك

إلىالأنغوليينمنوالكتابةالقراءةيستطيعونالذيننعممبة

الممهلمنجزءاأنجولاتشكل.والمناخالسطح

الإفريقية.القارةمنالجنوبيالقسمفيالواقعالمرتفعالواسع

أراضيمعظمالأعشابتغطيهاالتيالمرتفعاتوتشكل

الجنوبىالقسمتغصصخريةصحراءهناكأنإلاأنجولا.

باتحاهتدريجيبشكلالداخليةالأراضيوترتفعالبلاد.من

الضيقالساحليالسهلباتجاهبشدةتنحدرحيثالغرب

أماالخضراء.الطبيعيةالمناطقمنالقليليوجدحيث

البلاد.منالشماليةالمناطقفيفتتكاثرالاستوائيةالنباتات

شريطهاأنكماالأنهارمنالعديدأنجولافييوجد

بعضوتتجه.كمأ)004عنتزيدلمسافةيمتدالساحلي

أخرىأنهارتتجهحينفيالكونغونهرإلىشمالاالأنهار

إضافةوكوانزاكونيننهراأما.الأطلسيألمحيطنحوجنوبا

مائيةكمجارفتستخدمالأخرىالأنهارمنقليلعددإلى

الداخل.باتجاهللملاحةصالحة

السهلمناطقفيالحرأرةدرجاتمعدلاتوتصل

إلىتصلكمام152حوالىإلىينايرشهرفيالساحلي

فىالحرارةدرجةوتكونيونيو.شهرفىم615حوالي

معدلويبلغ.بقليلذلكمنأعلىالداخليةالمناطقمعظم

معظموعلىالشماليالساحلعلىالسنويالأمطارسقوط

المناطقفيأما.سم051إلى001منالداخليةالمناطق

ءسم.إلىيصلسنويبمعدلالأمطارفتسقطالصحراوية

علىكبيمةبدرجةأنجولااقتصاديرتكز.الاقتصاد

وأعمالالصناعيةالمجالاتأنإلا.الزراعيةالمنتجات

المحاصيلوتشتمل،ملحوظبشكلمهمةأصبحتالتعدين

والذرة)الكاسافا(والمنيهوتالموزعلىالرئيسيةالغذائية

منكبيراقدراأنجولاتنتجكماالسكر،وقصبالشامية

عملاالأسماكصيدويعتبر.الخارجإلىمعظمهيصدرالبن

الساحلية.المناطقفيمهما

الماسمنضخمةطبيعيةأحتياطياتأنجولافىتوجد

منطقةمنالنفطمعظمويستخرج.والنفطالخاموالحديد

وفيالبلاد.فىللنفطالمصدرةالمناطقأولىتعتبرإذكابيندا

االأ!الدلجخؤ!لعوءي!هواىنيا
ابسط!،أنحو3-!ءلا

.؟7كا!فللا.،ررا

ا!ثهطلسى4ء-ئى!.برفي

م!لياانا،!نااب!مبىءلا،

س!طوصاح!أ،جنوتص2

لفيا

ئالددفا
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موجزةحقائق

.سدالوا:صمةلعاا

اجة.البرتعا:الرسميةاللغة

.2كمأ،642لم007:المساحة

ال!تمرقم!،كم3681الحودىإلىالشمالم!:اللسافاتأطوال

ك!.394،1أحساحلىااحتري!اوطولكمألم287الغربإلى

:أشا!.م0622يلغوحوموارتفاعأعلىالبحر:سطحعنالارتفاع

اجحر.اسطحهوارتفاع

لسمة.00004411:أم699عامتقديرحسص:السكان

اطماطقفيأعسكالياهـيعأضرا20أشحاصا!صمتسعة:السكانيةالكثافة

فيالسكادعددكاد28./،ديبلغالمدنليأما72./يبلغالريفية

عامالمتوقعالسكادلشدير.سممةهلأ166646:أم079عام

سسمة.13لأ473لا...:م1002

اسدرةاال!!،أ!اساشا(،)االمميهوتالموز،الزراعة:الرئيسيةالملنتجات

صساعة،اعدائيةاالموادصساعه؟التمنعالسكر.قصب،الشامية

.أصمصاا،الماس:لتعدينا.السسيح،الكيميائيةالمواد،الأسممت

!مالإضالأحمراالحصأيرمر.أفقي!!حط!!علىالعلميشت!ل:العلم

الإض!!قى.ااطعمىفيحسدالأسوداالحصأأما،الاستقلالأحلسأنجولا

شهـرحماسيةخمهسها!لأح!اطودلااحلماوسطليالموحودوالشار

يرصهـشما.الحساعةاإيرصسالس!!وا،!اطاودصرو،الاشتراكيةإلى

العلم.:الص!إء.671دعاماحل!ااعتمادتموقدي.اشراعةإلىاطنحل

.يدةالحد%اال!صا؟الأساسيةالوحدةا:لعملةا

الكيميائيةوالموادالأسمنتتنئأنجولاالصناعةمجال

الغذائية.والموادالنسيجبصناعةوتهتم

خطاهناكأنإلامعبدةغيرأنجوالأفيالطرقمعظم

كماالأنجوليةالمدنمنالعديدويخدميربططويلاحديديا

الديمقراطيةوالكونغوزامبيامنل!صلالحديديالخطهذايوفر

لواندافييوجد.لالمحيطيربطهماهامامرفقاسابقا()زائير

.واحدةيوميةجريدةأنجولافيوتصسدردوليمطهار

05ومنذأنجولاالآدايسمىفيماعاش.تاريخيةنبذة

قبائلفيهاواستقرتبدائيودأناسالميلادقبلمشةألف

.عامألفيقبلالبانتولغةتتحدث

،الميلاديعشرالسادسالقرنخلالالبرتغاليونأنشأ

الميلاديعشرالسالغالقرنمطيعوفييةعس!قواعد

وتشغيلهمالرقيقلتجارةمصدرأكبرلتصبحأنجولاتحولت

أم641عاموفى.البرازيلفيالبرتغاليةالمستعمرةفي

وا!شولواأنجولامنالبرتغاليينطردمنالهولنديونتمكن

الرقيق.تجارةعلى

.م1648عامأنجولاعلىمميطرتهاالبرتغالاستعادت

بدأانرقيق،تجارةترديوإترعشرالتاسعالقرنوخلال

السكروقصبالشاميةالذرةبزراعةالبرتغاليونالمزارعون

البرتغاليالحكمخلالأنجولاوعرفتأنجولا.فىوالتبغ

البرتغالية.الغربيةإفريقياباسملها

تسلمأنبعدوذلكالبلاداقتصادتحس!تفيالبرتغالبدأت

زمامسالازارأوليفيرادوأنطونيوالبرتغالىالدكتاتور

القرنمنالعشرينياتأواخرفيالبرتغالشيالسلطة

وبدأأنجولاإلىالبرتغاليينمنالعديدتوجهعندها.العشرين

بها.التجارينشاطهم

بدأ،الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتوفي

الحكمعنبالاستقلالأجةبالمصاالأنجوليينمنالعديد

الحركةالأنجوليوننظمأم9ء6عاموشى.أالبرتغا

منالعديدثارأم،61!عاموفىأنجولا.لتحريرالشعبية

فيالشغبانتشرماوسرعانلواندامدينةفىالأنجوليين

عصاباتحربإلىذلكبعدوتحولالبلادأرجاءكافة

كبيراعدداآنذاكضمالذيالبرتغالىالجيشتمكن.دامية

أنشأعندها.الانتفاضةإخمادمنصفوفهفيالأنجوأجينمن

لحربعسكريةقواعدأنجولالتحريرالشعبيةالحركةثوار

عامانتفاضةوإثر،المجاورةالإفريقيةالدولفيالعصابات

تفريقفىوالسيامسيةالثقافيةالخلافاتبدأتم6191

مجموعةقامتأم269عاموفي.أ!تأ!فياأضارا:!ة

وبعدأنجولاتحريرجبهةبتشكيلأ!أسثمماافىأخوارامن

الوطنيالاتحادالجنوبفىأضواراش!ص!ثسنواتأربعمضى

الضباطتمكنأم749عاموفيأنجول!.لاستقلالالعام

ينايرشهروفى.البرتغاليةلالحكومةالإطاحةمنالبرتغاليون

استقلالها.مئأنجولاالضباطهؤلاءقررأم759عاممن

حكومةتشكيلعلىالأنجوليونوافقالأمربدايةوفى

الحديثةالأبميةمنالعديدفيهاأبحولامددوكبرىالعاصمةلواندا

المشحرة.العريضةوالثوارع



302كلككريستوفرلسيرا،إنجولد

كلأنإلا،الثلاثالثوريةالفئاتعنممثلينمنتتألف

إلىأدىالذيأل!مرالحكومةتترألرأنحاولتمجموعة

الأهلية.الحرباندلاع

الحاديفيالبرتغالعناستقلالهاعلىأنجولاحصلت

الحربأنإلا.ام759عاممننوفمبرشهرمنعشر

وبينأنجولالتحريرالشعبيةالحركةبيناستمرتالأهلية

أنجولالاستقلالالوطنيالاتحادوبينأنجولاتحريرجبهة

كانتالثلاثالفئاتهذهقواتأنمنبالرغمذلك،التام

.توحدتقد

مساعدأتعلىأنجولالتحريرالشعبيةالحركةحصلت

سابقاالسوفييتيالاتحادهماشيوعيينبلدينمنضخمة

ومستشارينمعداتالسوفييتيالاتحادأرسلكماوكوبا،

عسكريةقواتكوباأرسلتحينفىأنجولاإلىعسكريين

تصبحأنواسحوفييتالكوبيونالقادةأمل.هناكإلى

أنجولالتحريرالشعبيةالحركةفازتإذاشيوعيا،بلداأنجولا

هزيمةمنالشعبيةالحركةتمكئتوفعلا.الحربتلكفي

حكومةوشكلتأم769عاممنإبريلفيأعدائها

حكومتهمأنأنكرواالحكومةهذهقادةأنإلا.ماركسية

شيوعية.دكتاتورية

حيثكبيرةمشاكلالجديدةأنجولاحكومةواجهت

التامأنجولالاستقلالالوطنيالاتحادمنعناصرشنت

جنوبحكومةوزودتهم،الحكومةضدعصاباتحرب

بحربأيضاأنجولاتحريرجبهةوقامت.بالدعمإفريقيا

الذيالعاموهو،أم849عامحتىاستمرتعصابات

حركتها.فيهشلت

فييعيشونكانواالذينالأوروبيينمعظمرحيلأدى

الذيالأمروالفنيةالإداريةالمهاراتفينقصإلىأنجولا

والمزارعالصناعاتمنالعديدإدارةترديعنأسفر

.الإنتاجنقصإلىبالتالىأدىكماالضخمة

اثارعلىللتغلبالبرامجمنالعديدالحكومةبدأت

وبدأتالمصالحمنكثيرعلىفاستولت.الأهليةالحرب

السوفييتيالاتحادوقدمهذا.والفنيينالمدرسينبتدريب

الشيوعيةالدولمنأخرعددجانبإلىوكوباسابقا

أيضاالحكومةشجعتكمالأنجولا.والفنىالماليالدعم

أبقتأنجولا.فيالاستثمارعلىشيوعيةغيرأخرىدولأ

فيهناكالحكومةلدعمالبلادفيقواتهامنالعديدكوبا

.العصاباتحربثوارضدمعركتها

وحكومةكوبامعأنجولاوقعتهالذيالاتفاقوبموجب

حكومةتوقفت،8891عامأواخمفيإفريقياجنوب

الاتحادحركةإلىمساعداتإرسالعنإفريقياجنوب

قواتهاكلكوباوسحبت.التامأنجولالاستقلالالوطني

عاممنيونيوشهروفي.أم199عاممنتصففي

فيصخريةصحراويةأراضعلىتقعالتىالأنجولي!القرىإحدى

المماطقفييعي!تمونأنجولافيالماسمعظمالبلاد.م!الجموبيالقسم

والىس.الزراعةفيويعملودالريمية

الوطنيالاتحادحركةمعأنجولاحكومةاتفقتأم989

التوصلأجلمنبالتفاوضوبدأتالنارإطلاقوقفعلى

مايوفيسلامأتفاقيةالوفانوقع.سلميةتسويةإلى

منطقةفياستمرتالعصاباتحربأنإلاام،199

الحركةأدارتأنجولا.عنالاستقلالأرادتالتيكابيندا

،أم099عامللماركسيةظهرهاأنجولالتحريرالشعبية

أقيمت.السياسيةالأحزابنشاطعنالحظرورفعت

زعيمواعتلىأم،299سبتمبرفىالعامةالانتخابات

الحكم.سدةسانتوسدوسإدوأردوخوزيهالشعبيةالحركة

واندلعتالانتخاباتنزاهةفىالوطنيالاتحادشكك

سلاماتفاقإلىالجانبانتوصلجديد.منالأهليةالحرب

القتالية.الأعمالكلوتوقفت،أم499فى

لواندا.الكونغو؟كابيندا،البانتوبمأيضا:انظر

-أ98)3كلككريستوفرالسيرإنجولد،

حولبحوثاأجرىإنجليزيكيمياءعالم(.أم079

ووضع.العضويةالمركباتفىالكهربائيةالشحنات

فيالشحناتهذهتلعبهالذيالدورحولن!يات

التكافؤ.انظر:والتكافؤ.العضويةالتفاعلات

العضوية.الكيمياءفيجديدامجالأهذاعملهوفتح

.بلندنجيتفورستفيإنجولدولد



يلاأنجو402

للمملكةتابعةالكاريبيالبحرفيجزيرةأصللا

نحوسكانهاوعدد2،كم19مساحتهاتبلغ.المتحدة

جافزطقسها،مسطحومعظمها.نسمة.0007

الرئيسيةأ!هشاعاتاالأسماكوصيدالسياحةتعتبر.مشمس

العاصمةمقامفاليذايدعىسكانيمجمعويقومللجزيرة

اشرسمية.غير

استوطنمنأولكا!االكاريبهنودأنالمرجحمن

عامنيةبريماأمستعمرةالجزيرةاصبحتوقدأنجويلا.

وجزرأنجويلانيابريصاأجعلتأم882عاموفي.أم6ء.

وليفيسكيتسلساكتعامةتسمىكريستوفرسانت

لبريطانياتابعةولايةوأصبحت،واحدةمستعمرةالكاريبية

عنالانفصالفضلواالسكانمعظملكنأم679عام

عاموفي.ونينيس(كيتسكريستو!)سانتسانت

منفصلة.بريطانيةتالعية-فعليا-أنجويلاأصبحتأم769

.أم089عاممحفصلةتابعيةإلىرسمياوضعهاتغييرتموقد

كيت!ر()سانتكريستوفرسانتأصبحتأم849عامشي

الغربية.الهندجزر:انف!إ.مستقلةدولةونيفيس

)أصا!النصرانية،وليم،تندل،الأناجيل:انظر.الإئجيل

.سة(الحصرا

أنجليكو.فرا:نظرا.!راأئجيليكو،

يتحللبهاالتيالعمليةهوالأحياء،علمفيالافحلال

ويم!ش.دسيطةمركباتإلىالميتالنباتأوالميتالحيوان

المركباتهذهتستحدمأنكالنباتاتالأحياءلبعض

حيثالبيئةفيهامةعمليةوالانحلاللها.غذاءالبسيطة

ومحلفاتالميتةوالحيواناتالنباتاتمنبهالبيئةتتخلص

التعفن.أوالتحللأيضاالانحلاأ!عمليةوتسمى.الحيوان

بوساطةالانحلالعمليةمنالأكبراالجزءيتم

هذهتتغذىوالخمائر.والعفنكالبكتريا،الميكروبات

الحيوانومخلفاتالميتةأضباتاتوابالحيواناتالمي!صوبات

إنزيماتتحطمالانحلالعمليةأثناءوفيوتهضمها.

تحول،المثال!مبيلعلىفهي.الكبريةالجزئيماتالمي!صوبات

إلىالمعقدةأش!صبوهيدراتوا،أمينيةأحماضإلىالبروتيسات

فيأضرابخاهذهالميكروباتوتستخدم.بسيطةسعكريات

تلكبعضتستحدمكما،غذائيةموادمنتحتاحهماتكوين

وكلما.ثرهاوت!طلنموهااللازمةالطاقةعلىللحصولالنوابخ

.أسرعالتحل!كانوت!صاثرتالميكروباتنمت

وبدلك،الميكرولاتنموفيوالرطوبةالحرارةتساعد

وطهياشتبريديؤديبينما،الانحلالعمليةفيتساعد

.الانحلالعمليةوإبطاءالمي!صوباتقتلإلىالطعام

الميكروباتتقتلأسكيمياوياتامنمعينةأنواعوهنالك

.الانحلالوتمنع

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

العفىالتحمرلأ!سانا

الحيويةالكيمياءأجتوميحياالتسم!لويسلا!شير،

اطىاالمطهرالأعديةاحمصاالبكتيريا

لحميرذااضحل!ا

يحيامعينفطريسببهنباتيمرضالبادراتائحلال

تأثيرالمرضولهذا.الفطريات:انف!إ.اكتربةس!رءمنقريبا

)النباتاتالبادراتيقتلفهو،أضباتاتامنكثيرةأنواعفي

يحطمأو،الأرضسطحفوقتنموأنقب!!(الصغيرة

لهذاعلاجولا.التربةسطحفوقظهورهابمجردسعيقانها

تربةفيالبذورببذرتجنبهالمزارعينبإمكانأنهإلاالمرض

بالمبيداتالتربةأوالبذورتلكبمعالجةأوالفطر،منخالية

ية.الفيإ

باختيارممهالوقايةوبمك!له،علاخلاسباقطمرضالبادراتانحلال

الهطرية.لالمبيداتاضطممعالحةأواغطر،ام!حاليةترسة

الشم!العناعر،تحولالو:.البيتاويالائحلال

(.الوويالحراريممفرلى)

الحمراء،الدمكرياتتكسرانظر:.الدمائحلال

العقدية.المكورة،الدم

تقعميسوريمما،غربيفيتاريخيةمدينةإطلدداس!

يبلغ.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيسيتيكنساسشرقي

المدينةهذهوأصبحت.نسمة103121سكانهاعدد

نقطةبوصفهاالميلاديعشرالتاسعالقرلىحلاا!مشهورة

رئيمسيانطريقانوهما،وسانتافيأوريجونلممريالبداية

المتحدةالولاياتفيالغربناحيةالتوسفإلىعمليةفي



502فرانكلينجونأندرز،

تجرهاالتيالعموميةالمراكبأولأيضاوبدأت.الأمريكية

الغربمنطقةإلىرحلاتهاوالبريدالمسافرينلنقلالجياد

القوأتأيضاهناكوتصادمت.إندبندان!رمدينةمنالبعيدة

الأمريكيةالأهليةالحربأثناءالاتحادوقوأتالكونفدرالية

العشرين،القرنأواسطوفيأم(.1861-586)

الرئيسموطنبوصفهامشهورةإندبندانسمدينةأصبحت

.ترومانهاريالأمريكي

للكنيسةالعالميالرئاسةمقرهيإندبندانسومدينة

الكنيسةهذهاجتماعقاعةوتشكل.بالقديسينالخاصة

فيترومانهاريمكتبةوتحتذب.المدينةفيمحليامعلما

الزوار.منكثيرأإندبندانسمدينة

شخصيةوأوراق،متحفعلىالمكتبةهذهوتشتمل

دفنتموقد.ترومانبالرئيصخاصةتذكاريةوأشياء،منزلية

مبنىالسياحويزور.المكتبةتلكساحةفيترومانالرئيس

عامفيالأخشابكتلمنشيدالذيالمقاطعةمحكمة

بوصفهاالقديمةالمبانيمنالكئيرترميمتم.كماأم827

القائمةالصناعاتوتشمل.خاصةمنازلأوتاريخيةمواقع

،والذخيرة،الشايوتعبئة،الزراعيةالالاتإنتاجالمدينةفي

والبلاستيكية.،المعدنيةوالمنتجات

بمدينةالانيعرفماإلىالمستوطنينأولووصل

مقاطعةعاصمةهيالمدينةوهذه.أم82ءعامإندبندانص

مجلس.يديرهاحكومةوبهاجاكسون

شيوديبونيفاخوزيهسيلفا،إيأندرادا

بانهاشتهربرازيليدولةورجلعالمأم(.-838ا)763

قادأم822عامففي.البوازيليالاستقلالمهندس

وخدم،البرتغاليةالإمبراطوريةمنالاستقلالإلىالبرازيل

حظوته،خسرأنهإلا،الأولبيدرودومالجديدالإمبراطور

بيدرودومنصبه،البرازيلإلىعودتهولدىمؤققا.نفيهوتم

بيدرو.انظر:بعد.فيماالثانيبيدرودوم،ابنهعلىوصيا

عامفي.عصرهعلماءأشهرمنواحذاأندرأداكان

والقانونالفلسفةلدرأسةالبرتغالإلىذهبام783

رحلةفيالملكأرسلهأم097عاموفىكويمبرا.بجامعة

بباريس،الكيمياءفدرسأوروبا،إلىسنواتعشرمدتها

وسويسرا،،والنرويجبألمانيا،المعادنوعلموالتعدين

،جديدةمعدنيةوتركيباتمعادناكتشفوقدوإنجلترا.

البرازيلإلىأندراداوعاد.مهمةحكوميةوظائفوتقلد

بالبرأزيل.سانتوسفىولد.أم981عام

حواريأولأندرأوسالقديس.القديسألدراوس،

للحواريأخوهو.الأناجيلتقولكماعشرالاثنيالمسيح

بيشيدابقريةللسمكصياداأندراوسكانوقد.بطرس

دعاالمسيحإنقيلقد.طبريةلبحيرةالشماليالساحلعلى

يوحناإنجيلوفيبشر.صياديليصبحاوأندراوسبطرس

عليه)يحيىالمعمدانليوحناتابعاكانبأنهيوصف

كانإنهويقا!.للمسيححواريايصبحأنقبل(،السلام

منأنزلتالتيالمائدةأي؟ه!...ادإطعاموقتحاضرا

السماء.

فيوعظقدأندراوسفإن،المتأخرةللاعتقاداتووفقا

اليوميعرففيماوعظوربما،واليونانالصغرىآسيا

شكلفيصليبعلىبصلبهاليونانفىوماتبأوكرأنيا.

وروسيالليونانالراعيالقديسأندراوسأصبح*.

لصلبه.رمزالأسكتلنديالعلمفي!هووشكلوأسكتلندا.

.عامكلمننوفمبر03فيالبلدانهذهفىبهويحتفل

)القارةأنتاركتيكاحافةعلىتقعمنطقةلافدأفدربي

حتىالثلجخليجمنتمتدحيث(،المتجمدةالجنوبيةالقطبية

سنةفيلاندأندربياكتشافتمالرابرةإدواردخليج

كانالذيبيسكوي،جونالملاحقبلمنوذلكأم831

.إخوانإندربيتسمىالحيتانلصيدشركةلصالحيعمل

أفضلأحدأصبح(.-م0491)مارلو،أفدرتي

ببطولةأندرتيفاز.أمريكافيالسباقلحميارأتسائقي

بسباقفازكما.ام789عامالعالميةالجائزةسباق

وجاء.ام969عامكم(08)0ميل005دإنديانابولس

أعلنوا،الرسميينأنإلاأم819عامالثانيالترتيبفي

الأولىالمرتبةفيجاءالذيأنسر،بوبيمخالفةبسببفوزه

خاصةلجنةنقضت-بعدفيما-العامنفسوفى.للأنظمة

الثاني.وأندرتىالرسمىالفائزأنسروأعلنتالرسميينقرار

السياراتناديلسبافالوطنيةبالبطولةأندرتيفاز

مأ669عاموفيأم.669و6591عاميالأمريكى

تشكلالتيالسباقاتمنثمانيةفي،الاولىالمرتبةفىجاء

الأمريكي.المضماربطولة

البحرعلىمدينةوهيبإيطاليا،تريستا،فيأندرتىولد

بمعسكرسنواتثلاثمنأكثروقضى.الأدرياتيكي

-أ)939الثانيةالعالميةالحربأعقابفىاللاجئين

.أم559عامالمتحدةالولاياتإلىهاجرثمام(،459

ام(.ا-859)798فرانكلينجونأندرز،

جائزةعلىحصلالبكتيريا،علممجالفيأمريكىباحث

)الفسيولوجيا(الأعضاءوظائفعلمأوالطبفينوبل

الباحثينمنكلمعبالاششراكوذلكام،459لعام

بتربيةالثلاثةقامحيثولر.وتوماسروبنز،.سفردريك

أنسجةفىالأطفالشلللمرضالمسببةالفيروساتوزرع



برترو،سنرندأ602

الفيروساتخلاياعملبتحييدقامواثمومن،بشريجنين

.كماحيويةمضاداتبامشخداموذلك،للمرضالمسببة

وأأنواعثلاثةوتصنيفعزل،لاحقةفترةفىاسعتطاعوا،

انظر:.الأطفالشلللمرضالمسببةالفيروساتمنسلالات

الأنواعهذهمثلبأنأندرزعملأظهروقد.الأطفالشلل

وفي،الجسمخارجالنموباستطاعتهاأغيرومعاتامن

العملهذاأدى:قد،الجسمداحلعادةلاتهاجمأنسجة

مخصصةمضادةا!ةفعاتطعيماتلإنتاجطريقةتقديمإلى

الفيروسمات.هذهمثلعلىللقضاء

حصن.سمتر،:انظر.روبرى،رسنألد

ئيفيزيا.(م1991-5091)يميددرل!كا،رسنألد

هما:(الذريةالجسيمات)دونجسيميناكتعتمفأمريكي

يدرسوهوالحسيم!تهذينميز.والمليونالبوزيترون

المعتمة.ولسونغرفةبمساعدةوذلك،الكونيةالأشعة

وبسبب.المعتمةولسونغرفة،الكونيةالأشعةانظر:

أطفيزياءنوبلجائزةأندرسنتقاسم،للبوزيتروناكتشافه

هس.إففيكتورمعأم369عام

مأ32!عامأكدرسناكتشفهالذيالبوزيترونكان

.المضادةالمادةانظر:.معروفمضادجسيمأولهو

السالبة،الشحسةذاالإلكترونتساويكتلةوللبوزيترون

اكتشفأم،379عاموفيكهربائئا.موجبولكنه

وللميون.الميونباسمالانالمعروفالذريالجسيم

كبيرحدإلىتشبهسالبةأوموجبةشحناتوجسيماته

الميونكتلةولكن.والبوزيتروناتالإلكتروناتشحنات

.مرات702بنحوالإلكترونكتلةمنأكبر

،أم039عاموفي.نيويوركمدينةفيأندرسنولد

التقنىالمعهدمنالفيزياءفىالدكتوراهشهادةعلىحصل

كاليفورنيا.في

موريس.أدريانبول،ديراك:أيضاانظر

(.م8751-081)5كريستيانهانز،أندرسن

بينمنالخرافيةقصصهتعتبرحيث،دنماركىكاتبأشهر

العالمي.الأدبفيالمقروءةالأعمالأهم

وأحيانامقصودةوبعساطةبحكمةأندرسنكتب

مثلها،الخياليةأندرسنقصصتعتبرأنيمكن.بارعةبدعابة

للأطفالأدباجليفر،رحلاتسويفتجوناثانقصةمثل

معانتوجدالقصصهذهمنالكثيرففيمعا.والكبار

للكبار.موجهةجادةأخلاقية

يمكنولكن،الخاصأسلوبهاقصةكلأندرسنأعطى

:متعددةمجموعاتإلىعامبشكلقصصهتصنيف

كلاوسبمالصوفانصندوق:الشعبيةالقصص-ا

القصص2-السفرصديقالكبير؟وكلاوسالصغير

صالحةبمالقبيحةالبطة:أندرسنحياةعلىالمعتمدة

تروي:الدنماركحولتدورالتىالقصص3للاشيء

-4دانسكهوغلربموبناتهوايفالديمارعنالرياح

ثياب:الإنسانيةالأخطاءمنتسخرالتيالقصص

القصصوأخيرا،5-الرقع،الجديدةالإمبراطور

الظل.؟أمقصة:الفلسفية

الثانيفىالدنماركفىأوثنسمدينةفىأندرسنؤلد

ماتفقيرأحذيةصانعابنكانا.ا508عامأبري!طمن

عافا.عشرأحدالعمرمنيبلغوابنه

المدينة،فيالفقراءالأطفالمدرسةفىدرسأنوبعد

وأمهنةعنليبحثعاما41وعمرهأوثنسمدينةغادر

يحاولكانعندمايجوعأنكاد.كوبنهاجنفيماعمل

وفي.راقصأومغنأوكفنانالعيمقلقمةيكعسبأن

رفيقأصبحالذيكولنجوناسأندرسنالتقى،كوبنهاجن

علىالحصولفىكولنساعده.الحينذأصكمنذعمره

عاممنتعليمهبمتابعةلهسمحتم!جةدراسيةمنحة

.أم828وحتى1822

،أم982عامفىمرةلأولالانتباهأندرسنجذ!

النقطةإلىهولمانقناةمنرحلةالمرحب!ضابهوذلك

أماجر.فيالشرقية

حب:الأولىمسرحيتهإخراجتم،أم982عاموفى

ارتكزت،عدةولسنين.نيقولايالقديسكنيسةبرجفي

لأ

.للأطفالالحياليةقصصهيستمئلقراءةأندرسنكري!انهانز

م1868عاما!دمماركالياصورةاهدهاخقطتا



702يلكسوما،نرسوأند

ورواياته.مسرحياتهمنالكثيرعلىككاتبأندرسنسمعة

تقرأماونادراأحد،يخرجهايعدلممسرحياتهولكن

إسكندينافيا.خار!الانرواياته

)نحوالخياليةقصصهمنمجموعةاولأندرسننشر

القصصهذهمثلكتابةوتابعام،835عامقصة(156

منسلسلةفيمرةلأولقصصهوظهرت.وفاتهحتى

كتب.شكلعلىونشرهاجمعهاتمثم،الكتيبات

الخامسالعقدبدايةفيومشهورةشعبيةقصصهوأصبحت

كاتباأندرسنجعلالذيالأمرعشر،التاسعالقرنمن

وفنانون،ملكيةشخصياتمعارفهمنوأصبحمشهورا.

هايخي،هاينريشوالشاعرليعستفرانزالموسيقيمثل

أندرسنسافرهوجو.وفيكتورديكنزتشارلزمثلوروائيون

تجاربه.حولالكتبمنالعديدوكتبأوروبا،سائرإلى

كتبأفضلأم()851السويدفيكتابهيعدوربما

الذاتيةالسيرةحولكتاباكتبكماألفها.التيالرحلات

ام(.)855لحياتيالخرا!يةالقصة:بعنوان

ئيروا.(م1491-6781)شيروود،رسونأند

هجر،ام219عامفي.قصيرةقصةوكاتبأمريكى

إيليريافيدهاناتلمصنعكمديرالناججعوعملهأسرته

نظرفىوهوكاتبا.بوصفهجديدةحياةليبدأ)أوهايو(،

الوسطىللطبقةالماديةالقيملرفضرمزالنقادمنالكثيرين

إلىأندرسونذهبأوهايوومن.الفنبقيماستمساكا

ماكفيرسونونديابن:الأولىروايتههناكونشرشيكاغو

التقليديةللحياةمعينرجلهجرانتصفالتيام()169

عنعبرتأخرىعديدةرواياتأندرسونكتبوقيمها.

وأاجتماعيةأنظمةضمنيعيشونالذينالأفرادوتلفسأم

السائرونالرجال:الكتبهذهومن.تقليديةصناعية

كثيرةزيجاتام(،029)المسكينالأبيضىأم(،19)7

يقارنأم(،)259السوداءالفححكةوفيأم(.)239

فيتتمثلأنهاظنالتيالمعقدةغيرالسعيدةالحياةأندرسون

التىالعقيمةالماديةبالحياةالأمريكيينمنعصرهزنوجحياة

الأمريكيينحياةفيتتمثل

البيض.

أندرسونكانوقد

بوصفهتأثيروذاجذاناجحا

وتعد.قصيرةقصةكاتب

الأولىالقصصيةمجموعته

أوهايو-واينزبيرغ

أعماله.أهمأم(19)9

لهذهالبالغةالأهميةوتتمثل

أندرسونشيروودأطاحتأنهافىالقصص

المعاييرتلك،الأمريكيةالقصيرةللقممةالتقليديةبالمعا!ر

في،أنهالواقع.والحدثالحبكةعلىركزتالتي

ضيق،الأسا!سيةالناحيةمن،عالجواينزبيرغ-أوهايو،

غربوسطفىالصغيرةالبلدةحياةفيشاهدهالذيالأفق

كانوقد.والمنعزلينالشبابإحباطخصوصاأمريكا،

منبدلأعارمةعاطفيةقوةقصصهعلىيضفيأندرلممون

الحبكة.تطوير

-واينزبيرغمجموعةفيللشخصياتتصويرهوفي

الأمريكيينالكتابأوائلمنواحداأندرسونكانأوهايو،

مفاهيمخصوصا،النفسيةالرؤىاستخدمواالذين

النفس.علمفىفرويدسيجموند

إحباطبسببوحزينةوحيدةأندرسونشخصياتتعد

حمسبنفسها،منتجعلأنإلىتميلولأنهاالمحيطةالبيئة

أندرسونويعتقد.ومضحكةغريبةكائنات،المؤلفتعبير

الناسلكن،الجميلةالحقائقمنمئاتهناككانأنه

لأنفسهم.وينسبوهافقطواحدةحقيقةيتبنواأنيحاولون

منواحدةحقيقةالإنسانفيهايأخذالتياللحظةففي

فإنهعليها،يعيشأنويحاول،لنفسهوينسبها،الحقائق

منضربابهايؤمنالتيالحقيقةوتصبحغريبايصبح

الزيف.

،لأندرسونالأخيرةالقصصيةالمجموعاتتشمل

البيضةانتصارأوهايو:-واينزبيرغبعدوالمنشورة

الغابةفيالموتأم(،)239ورجالخيولأم(،129)

القصصيالتأليفحولآراؤهجمعتوقدأم(.)339

قصصراويقصة:الكتبمنعددفيوالحياة

ام(،)269أندرسونشيروودملاحظاتأم(،29)4

الطعةونشرتام(،9)42أندرسونشيروودمذكرات

.أم969عامالمذكراتهذهمنالموسعة

أوهايو.بولايةكامدنفيأندرسونولد

كاتب.م(9591-1)888ماكسويل،ندرسونأ

.كتبالمسرحإلىوالمثاليةبالجديةأتىأمريكيمسرحي

أدبمسرحيةذلكفىبماالواعيةالمسرحياتمنالعديد

ستالينجزلورنسمعبالمشاركةالمجد؟تمنمماالحرب

السيئةالبذرةالميلودراميةالنفسيةوالمسرحيةأم(،29)4

فيهيالمهمةالمسرحيةمساهماتهلكنام(.)559

فىومحاولاتهالشعريةوالمسرحياتالتاريخيةالمسرحيات

الحديث.المسرحفيالتقليديةالبطوليةالمأساةإحياء

الملكةالتاريخيةأندرسونمسرحياتأشهرمن

المشندتبالشعرالمكتوبةالمأساةهذهام(.039)إليزابيث

واللوردإليزابيثللملكةالرومانسيةالقصةعلىبنائهافي

تصورأندرسونأعمالمنالعديدمثلومثلها.إسكس



لأمبرا،روندأ8.2

أيضماتمدحولكنها،المحتومةالشرقوىأمامالخيرهزيمة

مسرحيةأن.كماوالإنسانيةوالحبللنب!!المعاكسةالقوى

فانزيتي.-ساكوقتلىقضيةعلىمعتمدةالشتاءتصميم

نواجههاالتيالمعضلةعلىرئيسيبشكلتعتمدولكنها

ومواجهةأ!دالةانحوالسعيمعالحبيتعارضعندما

كيالأخرىالشعريةالتراجيديةوتعالإلمسرحيةالشر.

والممثلةالشريمالصراعتقريرصعوباتأم()939لارغو

عصابة.بواسمطةقواهفي

ل!ضاباتهأم339لعامبوليتزرجائزةأندرسوننال

شيالفسادأجضعاائتيبيتكمامنكلفيالسياسيةالساخرة

الأمريكي.الكونجرس

عاموفيبسملفانيا.فى،أتلانتيكفيأندرسونوأسد

التيالمسرحي!تال!ضا!شركةإنشاءفيساعدم،3891

.المشهورةالمسرحياتمنالكثيرأنتجت

احؤ(؟الماأحاندة)االثانيةإليزابيثانظر:الأمير.ألدرو،

الآحريرسا،عضاء1أجا!)شعاالمتحدةللمملكةالمالكةالعائلة

اممة(.ا!االعائلة

-191)4فلديميروفيتشيوري،أندروبوف

!مالسوشييتيأسشيوعياللحزبعاماأميناعملأم(.849

منصبكانالوقتذلكفي.وفاتهحتىأم829نوفمبر

أسمموشييتياالاتحادفيسلطةأعلىالعامالأمين

)الرئيسالسوفييتيالاتحادرئاسةتولى)السابق(.كذلك

حتىأم839يونيومن(الأعلىالسوفييتلمجلسالرسمي

(،)الخابراتالسريةللشرطةرئيساأندروبوفكان.وفاته

ثم.أم829مايوحتىأم679عاممنبي،جيالكي

الشيوعي.للحزبالمركزيةاللجنةبأمانةعضواأصبح

منطقةفي)مدينةناكوتس!صايا،فيأندروبوفولد

معظمقضىوولمحزوين(.الأسودالبحرينبينممتافروبول

)رابطةأ!صمسمولاأنشصهآفيالمبكرةعملهسنوات

الشيوعيالحزبأندروبوهـإلىانضم(.الشيوعيالشباب

!عفيراعملأم579-5391عامومن.أم939عام

القواتتوجيهفيساعدوهناكبالمجر.السوفييتيللاتحاد

حكومتهمضدالمجرلينثورةقمعتالتيالسوفييتية

اللجنةإدارةترأسأم629-5791عامومن.الشيوعية

الشيوعية.الكتلةدولب!تالعلاقاتعنالمسؤولةالمركزية

عاموفي.أم619عامالمركزيةباللجنةعضواوأصتى

أضصويت(احة!)بدونبديلاعضواتعيينهتمأم679

الشيوعي،الحزبداحلالسياسةصانعةالسياسيةباللجنة

باللجنةكاملاعضواوأصبح.بيجيللكيرئيساوكذلك

.أم739عامفيالسيا!مية

بماس(ات)إلعتيروبستيرويدلإاان!:.!جينرولأفىا

(.الحسوهورمولات)السموالهورمون؟التستوسترون

رئي!أم(.6ء!)1871ملرجونأندروز،

.أم439حتىام049عاممنالشماليةأيرلنداوزراء

الثانيةالعالميةالحربفيحرجةفترةخلالخدموقد

الآلافذهب،اللأعوامتلكوخلالأم(.145-9)939

عاموفي.للتدريبأيرلنداإلىالأمري!جةالقواتمن

ببلفاستكبيراتلفاالألمانيةالجويةالغاراتألزأتأم149

أيرأ!ندا.عاصمة

السابعةبلغوعندما.لبلفاستلعليمهأ!دروزتلقى

كاونتيفيالكتانلغزلمصئالعائلةإلىانضم،عشرة

عاما.32لمدة!حتورمونتببرلمانعضواكانوقد.داون

للعمل،وزيراعافا61قضىللوزراءرئيسايصبحأنوقبل

للمالية.وزيراأعواموزرق

أيرلسديسياسي(.-أم)359ديميدألدرور،

جمهوريةحكومةفيأصئوزيرافيل،شيانالحزبينتمي

العشرينالقرنتسعينياتوأوائلسبعيمياتفىأيرلسدأ

.اليلادي

ليصبحأم659عامفيالانتخاباتأندروزكعسب

عن(الأيرلنديالنواب)مجلسإيريانالدايلفيعضوا

عامفيللدممتورالمجلسلجنةفيوخدملوغير.دندائرة

أوائلفيالوزراءلرئيسالبرلمانيتيرالس!وكان،م6791

أندروزكانأم-779أ739الفترةوفي.السبعينيات

الاجتماعية.والخدمةالعدلعنالمعارضةباسعمالمتحدث

شغلام-979أ779للأعوامفي!!فياناحكومةوفي

.والعدلالخارجيةوزارتيمنصبأندروز

فياناحزبيشكلهاحكومةأيةعنبعيداأندروزظل

بمسببام299فبرايروحتىأم!79ديسمبرمنذفيل

العامةالساحةعلىوخدم.هوجيتشارلزلزعامةمعارضته

.أم849عاموحتىام839عاممنالحديثةأيرلندافى

فيسجنواالذينالأيرلنديينمساصرةأجلمنبحملةوقام

3991عاميوبين.بالإرهاباتهامهمبسبببريطانيا

والبحرية.الدفاعوزارةمنصبأندروزشغلأم499و

بدبلن،الجامعيةالكليةفيوتعلم،دبلنفيأندروزولد

عامفيمحامياوتخرج.أيضابدبلنإنزكنجزوفي

.أم629

ام(.069-)1884تشابمانرويأندروز،

للمتحفتابعةعلميةلبعثاتوقائدشهيرمكتشف

فىخبيرامبكرانفسهوطد.الطبيعيللتاريخالأمريكي



902ليوجيو،تىيورندأ

بعثاتستقادامو.39ام219عامىوبين.الحيتان

معاكتشفجوبيصحراءوفي.الوسطىآسياإلىعلمية

ديناصورأتبيضأولبهاوجد،متحجراتحقولرفاقه

إحدىعلىدلالاتأيضاوجدواكمابشر.يجدها

الأرضحيواناتأضخموبقايا،التاريخقبلماحضارات

.عاممليون59عمرهاأنيعتقدالتي،البرية

المتحدةبالولايات،بوسكنسونبيلويتفيأندروزولد

عدةأندروزوكتب.بيلويتكليةفيوتخرج.الأمريكية

والكاميرابالبندقيةالحوتع!يدتشملمؤدفات

الغزوأم(،)269القديمالإنسانخطىعلىأم(،19)6

الكوكبوهذاأم(،)329الوسطىلاسياالجديد

م(.0491)المدهش

م(.كان4171-61)37إدمندالسير،ألدروس

نيويوركلمستعمرةحاكماعملإنجليزيا.وإدارياجنديا

.أم681حتىأم674منالأمريكيةالمتحدةبالولايات

مستعمراتلعدةحاكماأصبحام686عاموفي

هارتفورد،إلىوذهبنيوإنجلاند.دومينيونتدعىشمالية

تلكأهلأعطىالذيبالصكليطالبكونكتيكتبولاية

.إياهمنحهورفضوا.أنفسهمحكمفيالحقالمستعمرة

وقد،شجرةفىالصكأخفوافإنهمالأساطيرلبعضووفقا

،البلوطانظر:.البلوطميثاقبشجرةبعدفيماسميت

.ميثاق

وفي،ظالمأندروسأنالشماليونالمستعمروناعتقد

إنجلتراإلىونقلعليهبوسطنمواطنوقبضأم968عام

ما296عاموعاد.للمحاكمةيقدملمأنهإلا،لمحاكمته

لفرجينيا.حاكما

عبداأندروكدس،كانأيضاويدعىأدروكليس

أخرج.كهفداخلاختفىرسيدهمنهربرومانئا

واجهبعد،وفيما.الألممنيعانىأسدكفمنشوكة

الأسدوتعرف.الرومانيةالحلبةفيالأسدنفسأندروكليس

لفموبيرناردجورجومسرحية.يؤذيهأنفرفض،عليه

القصة.هذهعلىقائمةأم(19)2والأسدأندروكليس

لكاسيوبياابنةكانت،الإغريقيةالأساطيرفيألدروميدا

بجمالجمالهاكاسيوبياقارنتأثيوبيا.حكاموقيفاوس،

.بوسيدونيخدمنكناللاتيالبحر()حورياتالناريدات

إلاأثيوبياليهاجمبحرياوحشافأرسلبوسيدونوغضب

البلاد.لإنقاذللأفعىقرباناأندروميدابتقديمأشاركاهناأن

فيفوقع،صخرةإلىمقيدةأندروميدابيرسيوسوشاهد

بينومنأندروميدا.تزوجثم،الوحشوقتلحبها،

إلىموتهابعدأندروميداتحولتوقد.هرقلكانسلالتهم

.الأسطورةوفقكوكب

بريطانيضابطم(.0781-1751)جون،ألدرله

كانجاسوسا.باعتبارهالثوريالأمريكيالجيششنقه

قامالذي،كلينتونهنريالسير،البريطانيللجنرالرسولأ

قلعةعلىللاستيلاءمؤامرةبتدبيرآرنولد،بنديكتمع

بنديكت.ارنولد،انظر:.الحيويةالأمريكيةبوينتوست

والقائد،لكلينتونشخصياومساعداصديقاأندريهكان

كلينتوناختارهوقدبأمريكا.البريطانيةللقواتالمعساعد

أرلمملهوقد،للمؤامرةالنهائيةالتفاصيللإعدادآرنولد،ليقابل

والتقى.بريطانىشراعىمركبعلىهدسوننهرإلى

.أم078سبتمبر21ليلةفيالنهرشاطئعلىالمتآمرون

المركبعلىنيرانهمالأمريكيونفتحالفجروفي

نفسهأندريهوجدوعندما.التراجععلىوأجبروهالشراعي

.نيويوركإلىبراللتوجهأضطر،الأمريكيةالخطوطداخل

مخالفا،مدنيةملابسوارتدىالسمكريزيهعنوتخلى

ضابطااعتبارهفرصةأندريهفقدوبذلك.كلينتونتعليمات

عليه.القبضحالةفىجاسوسالا

الأمامية،البريطانيةالمراكزمنقريبةمسافةوعلى

بحوزتهعثرواوبتفتيشه،أندريهأمريكيةميليشياأوقفت

أقربإلىتحويلهفتمارنولد.إياهاسلمهمستنداتعلى

فرصةذلكوأعطىآرنولد.لمحابلاغقامالذي،ضابط

محكمةأمامأندريهمحاكمةتمت.للهربلأرنولد

محاولاتمنالرغموعلى.بالموتعليهوحكمعسكرية

أكتوبر.2فىشنقهتم،لإنقاذهكلينتون

بالأدبمهتماذكياوسيماوكان.لندنفيأندريهولد

البريطانى.الجي!أوساطفىمحبوباوكان،والموسيقي

الممريهحتىالجميعإعجابحازبالسجنوجودهوأثناء

لأمريكيين.ا

سيسيا.(-م9191)جيوليو،ريوتيندأ

عامىبينمراتسبعإيطاليالوزراءرئيممئاعملإيطالى

.أم299و7291

فيشهادةعلىوحصلروما،فىأندريوتيجيوليوولد

مأ469عاموفىأم419عامروماجامعةمنالقانون

دستورأولصاغالذيالدستوريللمجلعه!انتخب

للمجلسانتخبأم489عاموفيلإيطاليا.جمهوري

وهو،المسيحىالديمقراطيالحزبعنآنذاكالجديدالوطني

الوسط،يمينإلىوينتمي،أم429عامفيتألسم!حزب

4791عامىوبين.الرومانيةالكاثوليكيةالكنيسةوتدعمه

الماليةمنهاوزاريةمناصبعدةأندريوتىتقلدام729و



نيدلمو،رييفندأ012

عدةفيللوزراءرئيساعملكما،والدفاعوالخزانة

بينثم7391،و7291عاميب!تائتلافيةحكومات

ولفترة8391عاممنوابتداء.أم979و7691عامي

مرةللوزراءرئيساتم،للخارجيةوزيراعملسنواتست

.أم299و9791عاميبينأخرى

كمابالمافيا،بالعلاقةأندريوتىاتهمأم399مايووفي

عامفيصحفىاغتيالفيبالتورطأم599عامفيا!م

.أم599سبتمبرفىمحاكمتهوبدأتام،979

كاتبم(.9191-1871)ليوئيد،أددرييص

منأمزجةأندرسفأحدث.روسىومسرحيقصصي

منعددويعالج.أعمالهمعظمفىالمفرطوالقنوطالتشاؤم

وتستكشف.ا/لإنسانيةوالمعاناةالوحدةموضوعاتأعماله

(أم!.)4الحمراءالفحكةشهرةالأكثرالقصيرةقصشه

الذينالسبعةالقصيرةروايتهأما.الحربوهولرعب

واتنينثوريينخمسةمشاعرفتستقصيأم(9)80شنقوا

الأكثرمسرحيتاهأما.إعدامهمينتظرونبينما،القتلةمن

يتعرضوالذيام(،9)60الإنسانحياةفهماشعبية

أم(.19)ءللمفع

انظر:.أوريلفيأندرييفنيكولايفيتشليونيدولد
.لأدبا،لروسيا

نيا.أبىصبفيهضابذاتجبليةمنطقةالألد!ه!

فيالأندلسأسبانياقسمتأندسحيا.أيضاتنطقأنيمكن

،وجيان،وغرناطةألمريا،مقاطعاتإلىأم833عام

مساحةتبلغ.وأشبيلياوجويلبا،،وقرطبة،وقادس،ومالقة

ستةعددهمالبالغسكانهامعظم2.كم.26887الأندلص!

وتعد.ريفيةمناطقفىيعيشونالمليونونصف!ملايين

الجميل،بمناخها،المنطقةوتعرف.القديمةالعاصمةأشبيليا

والأندلعس.المقاتلةوبثيرانهاالغجر،منوبشعبهاوبجمالها،

تاريخئا.المسلمينلدىأسبانيااسمهو

العلومالشعر؟،الحضارة؟الأدب،العربي:أيضاانظر

الأندلس.فيالإسلاميةالحضارةبموالمسلمينالعربعند

هـ98عامنصيربنموسىتودى.لمحتحالألدلس،

الذيالنعمانبنلحسانخلفاالمغربحكمم707الموافق

بدايةمعالبربروثارمصر.واليوبينبينهلخلافعزل

التيوافتئطنجة،بعنفثورتهمقمعولكنه،حكمه

وانتهجزياد.بنطارقعليهاوولى،فلولهمآخربهااعتصم

أسلمةوهي،المتكررةالبربرانتفاضاتلوقفحكيمةسياسة

إلىالبربرامشمالةفيونجح(.الإسلامفي)إدخالهاالبلاد

أسطولآوأنشأ.جيشهفيالالافمنهموانخرط،الإسلام

بمهاجمةوبدأ،الرومهجماتمنالثغورلحمايةضخما

جزائرفغزا،الإفريقيالساحلقبالةالبحريةوالقواعدالجزر

سوىنفوذهخارجيبقولموسردينيا.صقليةوهاجمالبليار،

حصينة.كانتإذ،طنجةشرقي،سبتةثغر

عاممنرمضانأواخرفيكانت.لكةواديمعركة

طارقبقيادةالمسلمينبينووقعت.م171هـالموافق29

ملكهمبقيادة)الأند!(بأسبانياوالقوطزيادابن

شريسمعركةبأيضاالمعركةهذهوعرفت.رودريك

الخليفةعينعندما:الاتىإلىالمعركةهذهأسبابوترجع

ا!للك.عبدبنالوليدانظر:.عبدالملكبنالوأجدالأموي

إفريقيا،علىوالئانصير.بنموسىانظر:نصير.بنموسى

عداالمسلمينلسلطانكلهإفريقياشماليساحلأخضع

وبينماأسبانيا،حكامالغربيينللقوطالتابعةسبتةمدينة

علىيوليانالمسمىحاكمهافاوضهفتحهايحاولكان

إمبراطورحربعلىيساعدهأنعليهوعرض.الصلح

واستشارلذريقالمسلمونويسميهرودريكالمدعوأسبانيا

فوافق،العرضهذافىعبدالملكبنالوليدالخليفةموسى

نأخشيةبموالاحتياطالحذرأخذأهميةإلىموسىونبه

عرفالذيالزقاقبحرطارقعبر.خدعةالأمرفىيكون

هـالموافق29عام،سبتةحاكميوليانسفنفيباسمه

الانتعرفالتىالأسدصخرةعندسفنهوارسىم،171

حتىالداخلإلىالتقدمفيأخذثم.طارقجبلباسم

القوطملكبحشودعلموعندما.يندهلابحيرةوصل

بسفنفأمدهنصيرابنمنالمددطلب،لملاقاتهرودريك

انضمألفا،عشراثنىجيشهليبلغجنديآلافوخمسة

القوطجيشوكانصغيرةقوةفىسبتةحاكميوليانإليهم

العدد.هذاضعف

ودارتلكة،واديضفافعلىالجيشانوالتقى

،القوطوهزم،أيامثمانيةمدىعلىالفاصلةالمعركة

لهيعثرلمإذغرقا،ماتقدفريدريكقائدهمأنويرجح

الاجتماعوبينبينهموحال،القوططارقوتتبعأثر.على

.أخرىمرة

الداخلإلىطارقتقدمأنالمعركةهذهعنأيضاونتج

مدينةإحداهااحتلت،فرقأربعإلىجيشهتقسيمبعد

مالقة،الثالثةواحتلتغرناطةالثانيةواحتلتقرطبة

طليطلةمدينةنفسهطارقبقيادةالرابعةالفرقةواحتلت

مدينةإلىفرتالتيالعاصمةحاميةتتبع،القوطعاصمة

بها.الخبأةطليطلةكنوزعلىواستولىففتحهاالمائدة

الأندلسبلادلفتحمفتاحالكةواديمعركةكانتوبهذا

)أسبانيا(.

ونيلفئالأندلسشرفلهيكونأننصيرابنأراد

عنالتوقفطارقمنطلبلذاغنائمها،مننصيب
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نأالعسكريةالحكمةمنأنرأىطارقاولكن.الزحف

بالأندلس،اللحاقمنبداموسىيرولمالغزو.فييستمر

ثمقرمونةثمشذونةمدينةعلىبالاستيلاءزحفهفبدأ

ثمأسبانيامدنوأعظمالقديمةالرومانعاصمةأشبيليا

طارقاموسىوعاقب،طليطلةفيالبطلانوالتقى.ماردة

لفتحبعدئذساراثم.لإطلاقهالخليفةوتدخل،وسجنه

كتالونيا،وقشتالةوأرغونة:مثل،الأندلسشمالي

بذلكفتم،البرانسجبالبلغاحتىبرشلولة،ووسرقسطة

التيالغربيالشمالفيالجبليةالأقاليمماعداالأند!فتح

.القوطأشرافإليهالجا

عاممنرمضانفيكانتالشهداء.بلاطمعركة

مسلميبينووقعت.م732أكتوبرهـالموافقا41

فيالفرنجونصارىالغافقيعبدالرحمنبقيادةالأندلس

بواتييهمدينتيبيناللوار،نهرضفافعلىفرنسا،سهول

)الأندلس(أسبانياتلبثلم:يلىماأسبابهامنوكانوتور،

للحكمالنصارىومقاومةالداخليةبالفتناضطرمتأن

هـأ20عام)تولوز(تولوشةمعركةفوقعت.الإسلامي

فيهاينتصرولم،والنصارىالمسل!نبينم722الموافق

إلىفتقهقروأ،مالكبنالسمعقائدهموقتلالمسلمون

الرحمنعبدعليهمعينانإلىأمرهمواضطربسبتمانيا

هـالموافقا13سنةالغافقياللهعبدبنالرحمنعبدابن

يؤمنأنالرحمنعبدوأراد.أمرهمضبطالذي،م731

دوقأورومؤامراتويحبطالأندلسيةالشماليةالولايات

فرنسادخللذا.الأندلسفيالمسلمينأمنلزعزعةفرنسا

علىآرلمدينةعلىواستولى،م732هـالموافقا41سنة

ليونثمبروال،بوردوثمأكو!ن،ولايةعلىثمالروننهر

الفرنسيةالعاصمةقربصانصحتىووصل،وبيزنصون

المنطقة،هذهفتحليتماللوارضفافإلىغرباسارثمباري!

فحشدالخو،الفرعاستشعروهنا.باريسإلىيقصدثم

عندالمسلمينبهفاجاضخما،جيشامارتلشارلقائدهم

وتمكن،الجانبينبينالمعاركودارتوتور.بواتييهمدينة

ثمالإسلاميالجيشحركةشلمما،الغافقيقتلمنالفرنج

هـالموافق11ءسنةسبتمانيا،فيقواعدهإلىانسحابه

المسلمين،منحدودهمتأمينفيالفرنسيونوأخذ.م733

عنالمسلمينوأجلواسبتمانياقاعدتهماعلىفاستولوا

الخلافةانتهتحتىالأندلسفيالوضعيستقرولمفرنسا.

.م075هـالموافقأ32عامالمشرقفيذاتهاالأموية

معاوية-بنالرحمنعبد-الأمويةالأسرةأفرادأحدوتمكن

فىمناوئيههزيمةبعدأمرهاتولى(،الاندلسإلىالخروجمن

اهـالموافق38سنةقرطبةقربالشهيرةالمسارةمعركة

منفترة-ذلكبعد-المسلمينوضعواستقر،م756

الزمن.

الفتوحنصير،بنموسىزياد،بنطارقأيضا:انظر

بمالداخلعبدالرحمن،الحاسمةالمعاركبمالإسلامة

.رلشا،رتلما

الأنددسي.حزمابنانظر:.حرمابنالألدلسي،

الأندلسي.لبابةابنانظر:.لبابةابنالأئدلسي،

الأنددسي.هانئابنانظر:.هالنابنالألدلسي،

إدىتنتميمزهرةكثيرةنباتاتمنواحدةالأددلسية

سياجاكثيراالحدائقأصحابويستخدمها.الخردلفصيلة

بينالفاصللتحديد

معمرةشجرةوهى.الحدائق

ارتفاعهايصلالخضرةدائمة
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لأساسية.ا

فوقأم،062ارتفاععلىالجبالجوانبفيمدرجات

الرئيسىالمحصولالبطاطسمحصولويعدالبحر.مستوى

الشاميةوالذرةالقمجعالجبالمحاصيلباقيوتشمل

والجاودار.والشوفان

رصأوأنثأشارلمانأنالأساطيرتفيد.تاريخيةنبذة

أممبانيانبيلاكانلأندورامعروفحاكموأولأندورا.

التاسعالقرنفيالإقليمحكموقد.أورجلالكونتوهو

الحاديالقرنوفى.أورجللأسقفيةأعطاهثم،الميلادي

بنفسه،الإقليمحكمعنأورجلأسقفعجزعشر

كلنيدا!أنكابوتلوردهو،أسبانينبيلمنوطلب

واجباتفواكون!هوفرنسينبيلوورث.الإقليم

الكونتبينحربوقامت.الزواجطريقعناللورد

فضواوأخيرا.أندوراحكمعلىوالأسقفالفرنسي

،2781عاميبينهمفيمااتفاقياتبتوقيعنزاعاتهم

أندوراحكمتالاتفاقياتهذهوبموج!.أم288

مشتركا.حكمابينهما

حقوقالزواجطريقعنفرنسا،ملكورثوقد

حكمفرنسارفضت،الفرنسيةالثورةوأثناء.الكونت

يحكمهم،أننابليونمنطلبواالأندوريينولكنأندورا،

أصبحالوقتذلكومنذ.ام608عامذلكعلىووافق

فرنسيا.حاكماأندوراأمير

الاقتراعحقكانالعشرينالقرنثلاثينياتوحتى

لأسر.أرباباكانواالذينالذكورالمواطبنعلىمقصورا

العامالمجلسأندورامنشعبانهاجمأم339عاموفي

سنة25سنفوقالذكورالمواطنينكلمنحعلىوأرغموه

إلىالاقتراعسنخفضأم079عاموفي.الاقتراعحق

فىمرةلأولالعامللمجلسامرأةانتخابوتمسنة،21

215الإندورفين

81إلىالسنخفضام859عاموفي.ام849عام

.أم399عامالأولدستورهأندوراشعبصاغ.سنة

فىالأميرانبهيضطلعكانالذيالدورمنالدمشورقلص

الوزراءرئيمم!يدفيأندوراحكممسؤوليةوجعلالحكومة

مباشرا.انتخاباالمنتخبينوالبرلمان

العصبيالجهازفيموجودةمادةالإلدور!ين

وبعضالإندورفينويشكل.الحيواناتأوالبشريةللكائنات

تدعىوالتىمنهاالقريبةأولهاالمماثلةالكيميائيةالمواد

شبيهةمركباتمنكبيرةمجموعةمنجزءابالإنسفالين

علىالأوبيويداتوتساعد.أوبيويداتوتسمىبالمورفين

ويعتقد.والتحسنبالراحةشعوراوتعطيالآلامتخفيف

قدرةفىيتحكمانوالإنسفالينالإندورفينأنالعلماء

وأبالألموالإحساسوالاستجابةالاستقبالعلىالدماغ

فىالألمتسكيننظاممنجزءأتشكلأنويمكنالإجهاد.

الجسم.

الإندورفينمنمتعددةأصنافاالعلماءاكتشفوقد

سلاسلوهى،الببتيداتمنمكونةمعظمهاوالإنسفالين

أكثرمنبيتا-إندورفينويعتبر.الأمينيةالحموضمن

هذامثلويوجد.بتوسعدراستهاتمتالتيالأوبيويدات

وهي،النخاميةالغدةوفىالدماغفيالإندورفينمنالنوع

نأيمكنحيث،الدماغقاعدةأسفلتوجدصغيرةغدة

اخروهورمونبيتا-إندورفينويوجد.هورمونبمثابةتعمل

اختصارابويعرفالكظرلقشرةالمنشطالهورمونوهو

تفرزحيثالنخاميةالغدةفيأكبرجزيئاتفي++حول

الجسممنمنسقةكاستجابةأوفعلكردالهورموناتهذه

اللإجهاد.أوللألمتعرضهعند

ش!33

زوعد! -،
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.آبشرقيجنوبتمثيإسلاميةدولةإلدوفيسيا

الجزرهذهوتقع.جزيرة/00613من!ثرأمنوتتألف

تتجاوزلا.كم000.5منأكثروتمتدالاستواء،خطعلى

يتبع.مربعةمتراتكيلوبضعةالجزرهذهمنالكثيرمساحة

أرباعوثلاثةالجديدةغينيانصفنحوكذلكإندونيسيا

كبرىوثالثةثانيةتمثلانالجزيرتانوهاتانبورنيو.جزيرة

جرينلاند.جزيرةبعدالعالمفيالجزر

حيثمنالعالمدولب!تالخامسالمركزإندونيسياتحتل

علىيزيدمافوقسكانهاويعيحث!.السكانيحجمها

التىجاوةجزيرةفيمنهمبر06يعيش،جزيرة000.6

فيهاتقعكماإندونيسيا.مساحةمجموعمن%7تشكل

جاكرتا،العاصمةومنها،الإندونيسيةالمدنمعظم

فتقعمدانوهي،المدنكبرىرابعةأما.وباندونجوسورابايا

يدين.سومطرةلجزيرةالشرقيالشمالىأحساحلاعلى

منهمقليليدينكما.بالإسلامإندونيسياسكانمعظما

والهندوسية.،والبوذية،بالنصرانية

هووالأرزإندونيسيا.فىالرئيسيةالحرفةالزراعةتعد

الدولضمنإندونيسياوتأتي،للسكانالرئيسيالطعام

المهمةالزراعيةالمحاصيلومنللأرز.المنتجةالرئيسية

.م4561عامتارأ!ديااضكادأسار،احلىقر!

والذرةوالبنالهندجوزإندونيسياتنتجهاالتىالأخرى

المرتبةفيالصناعةوتأتي.والتوابلوالشايوالمطاطالشامية

كبيرةك!ياتبإندونيسياويوجد.الأهميةحيثمنالثانية

والقصدير.،الحامالبترولمن

إندونيسيا،أراضيمنال!ضيرالمداريةالغاباتتغص

التيكمثلالصلبةالأخشابأشجارالغاباتوتشمل

،القردةالغاباتهذهبعضفىيعيشكما،والأبنوس

والكركدن(الثعابينمن)نوعوالأصلةوالنمور،والفيلة

إندونيسيا،منشاسعةمساحاتالجبالتغطي)الخرتيت(.

نشطا.بركانياجبلا06بينهامن

إندونيسياعلىالهولنديةالسياسيةالسيطرةبدأت

أندونيسياوأعلنت.الميلاديعشرالسابعالقرنخلال

تخلواحتىالهولنديينوحاربت،أم459عاماستقلالها

.أم949عامعنها

الحكمنظام

رئيسالجمهوريةرئيسيعد.الوطنيةالحكومة

الاستشاريةالشعبجمعيةأماإندونيسيا.فيالحكومة

الشعبنوابنصفهميمثلعفعو،0001منفتتأل!
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يومرسمياأصبحإندونيسياعلم

أغسطس17فيالامحتقلال

الشجاعة،إلىيرمزالأحمر.أم459

.الطهارةإلىيرمزوالأبيض

الشعاريحملالنبالةشعار

منالوحدةلإندوليسيا،الوطى

إلىالشعاريعود.التنوعخلال

.الميلاديعمترالثالثالقرن

لهـلأءإأ،--الصييرر---ى-،تمانوأد!-ء--------؟ء--4،رفالسهراارمد

----7!-!صأ!لأ-كاص---حاكونج---------ألأس!2!0

3اتبفآبلمكلرياللاننر9!فيتنا!ا!.

د!اء*

ىأ%!كلج!%ئحئودمشفئال!أدىالمحيطإ/1،إ

!شماأللىنجر"!ل!ىحمليزيا

--ىصر!قو*لول!!-----!حيتنسلمسغ-كا-آ-------2لأسمتود-----احط

"إ؟"حيملأأنيفمكط!ص+!ورإندوا!وروو1ا

سءلأ!رر،"كتض

هءالهندىالمحيلأ-!----إرر!ئر-صلإلمحالساألأ،؟بكهصهسصأ!!

صءاء---------.ع(!ص،س----!----!ا حمودا02--

الثىهـار-في-

حجممن%52نحوويعادلحزر،منيتكونأسيويللدإندويسيا

الجنوبية.جارتهأستراليا،

وأالمناطقالاخرنصفهميمثلبينما(.الوطنيالبرلمان)وهو

هذهمهامومن.الأخرىوالمجموعاتوالمهنالمقاطعات

.سنواتخمسلمدةالدولةرئيسانتخابالجمعية

ألاستشاريةالشعبوجمعيةالرئيسأنن!ياويفترض

هذهفإنعمليالكن،الحكومةسياسةيقرراناللذانهما

نإإذ،حقيقيةبقوةيتمتعانلاالنوابومجلسالجمعية

موجزةحقائق

كرتا.جا:صمةلعاا

الإندونيسية.لاهاسا:الرسميةاللغة

الغر!إلىالشرقمنامتدادأطول.2كمألم!434.91:اللساحة

كم.أ،3!0دحوالحنوبإلىالشمالومن،كم5)051لحو

كم.835.36السواحلخطوطتمتد

أدنىالمحر.سطح!وقم030.5حايابمكاكارتفاعأعلى:الارتفاع

السواحل.امتدادعلىالبحرسطحمستوىهوارتفاع

:ام099إحصاءحمسبإندونيسياسكانعددبلغ:السكان

:أم699عامعددهموقدرسممة،917لأ4693787

فهوم1002عامتقديرأما،نسمة2"066.4،"""

701إلىوصلت:السكانيةالكثافة.سممة22"78""""

في33%،الريففي67%:السكانيالوزيع20/كمنسمة

الح!ر.

الهد،!صر،سا!ا()ايطالمنيهوتالىز،الزراعة:لرئيسيةاا!لنتجات

الأرز،،البيض،الدواجن،المحيلريت،الشاميةالدرة،البن

والتبغ.،الشاي،الحلوةالبطاطاالسكر،قصبالتوالل،،المطاط

،الأبنوس:الغابيةالصناعة.التونة،القريدس:الأسماكصيد

مشتقاتالزجاحية،الأواني،:الإسمنتالتصنغ.التيكشجرة

الفحم،البوكسيت:التعدين.السميج،المحفوظةالأغذية،النفط

القصدير.،النفط،النيكل،الطهبيعيالغاز،النحاس،الححري

(.لعظمىاونيسياند)إياراندونيسياإ:لوطنيالنشيدا

انظر:،الصغرىالوحدةلمعرفة.الرولية:الأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

المهمةالقراراتتتخذالتيالوحيدةالجهةهوالرئيس

والمدنيين.العسكريينمنمستشاريهمعبالتعاون

مقاطعة.27إلىإندونيسياتنقسم.المحليةالحكومة

البلدياتوهذه.ومناطقبلدياتإلىالمقاطعاتوتنقسم

الحكومةتعين.القرىمنالعديدعلىتشتملوالمقاطعات

باستثناءالمناطقهذهفيالحكوميينالموظفينجميعالمركزية

قراهم.حكامالقرىسكانينتخبحيث،القرى

التنظجماتأقوىجولكارتعد.السياسيةالشؤون

السياسيةالحياةعلىتسيطرفهيإندونيسيا،فيالسياسية

لىالنيابيالمجلسمبنى

اجتماعمكادجاكرتا

الشعب.نوابهيئة
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منتتألف!وإنماتقليدئا،سياسياحزلاليعستوهيفيها.

أعضاؤهاويحظى.وغيرهموعسكريينحرفيين

لحزبينيسمحكما.النيابىالمجلحل!فيكبيرةبأغلبية

والحزبالمتحد،التنميةحزبهمابالعملآخرين

جول!طر.منلكثيرأضعفوهما.الإندونيسيالديمقراطي

العلياالمح!شمةهيإندونيسيافيمحكمةأعلى.المحاكم

يوجدولا،القضاةالمركزيةالحكومةتعين.فاصلوقرارها

للأحوالمحاكمهناكأنكما،محلفينهيئةالمحكمةفي

المسلمين.بينالشخصية

أجحرية،اوالحيش،منك!يأتمر.المسلحةالقوات

للرئيس.العلياأغيادةاامربأرالشرطةوقواتالجويةوالقوات

نحوالإندوليسيةالمسلحةالقواتصفوففيويخدم

صفوففيرجل000004وهناك.رحل000.482

.لاحتياطا

السكان

جاءوالدينالملايولين،إلىالس!صانمعظمينتمي

طلائعأنالباحثونويعتقدآسيا.شرقىجنوبمنأسلافهم

4ء..نحوقبلالإندونيسيةالجزروصلتالملايويين

عربيةأصوا!صيسحدرمنالس!صانمنوهنالك.سنة

إندونيسيا،باهاسافهيالوطسيةاللغةأماوغيرها.وصينية

قديكونواأنبعد،المدارسفيالأطفالتحعلمهاوالتي

اللغةهدهتطورتوقد.بيوتهمفيمناطقهملغاتتعلموا

وأصبحت.لححومطرةجزيرةغربىفيالسائدةالملايولغةمن

،والجامعاتالمدارسفىالتعليملغةإندونيسياباهاسالغة

أحدوهدابها،يتاجرأوالقريةسوقموقعفيتباعالمزارعمحاصيل

الباتاك.شعم!معظمفيهايعيشالتىسومطرةفيالأسواق

منأكترإلىبالإضافة،السكانمعظمالآنبهاويتحدث

.أخرىلغة052

إندونيسياسكانمن85%منأكثريدين.الدين

كالنصرأنيةأخرىدياناتفيعتنقونالبقيةأما،بالإسلام

والهسدوممية.والبوذية

ديانةالسكانيعتنقلومبوكوغربيباليجزيرةوفى

الهندوسية،إلىالديانةهذهوتستند،بالىهندوسيةتسمى

ويعبد.القديمةباليومنجاوةصمعتقداتتشم!كما

الجبالفيهابماالمهمةأطبيعيةااهرأ!وأاأرثا!أتباعها

أضخمة.االأشحاروا

إندونيسيا،فىالرئيسيالطعامالأرزلعد.الطعام

طعامهمالإندونيسيونيطهو.مقلياأومسلوقايؤكلوالذي

فيمغلفايقدمونهوأحيانا،والزيتالهندجوزحليبشي

وأاللحممعالأرزتقديمويمكنالموز.أوالهندجوزورق

واللحم.فقطالحارةبالتوابلمطعماأوالخضار،أوالس!ك

والبقرالمائيالجاموسلحمهوإندونيسيافييؤكلالذي

المناطق.بعضفيرئيسياطعاماأ!ذرةاتعدكما.والدجاج

الإندونيسيينوالنساءللرجالأضقليدياأطباسا.الملابس

طويلأصساروبشريطوا.كينأوسارونغتدعىملونة3تسور

إلا،لهمشابهفهوالكينأما،الجسمحوليلفأعماشامن

مخيطة.أطرافهأن

شألفبيوتفيالريفيةالألحرمعظمتعيمقا!لسكن.

يمكن،واسعةمعيشةوكرفةنومغرفةمنمنهاالواحد

جاوةجزيرةفيالسكانيبنيمطبخا.أيضااستخدامها

جوالمهاعلىبنيت!-ةعريصةثوارع!يهتوحدجاكرتامدينةوسط

.الأوقات!عظمالرئيسيةالشوارعتملأالنق!!ووسائ!،حديتةمان
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البيتفإنإندونيسيابقيةفيأما،الأرضعلىبيوتهم

عنمتريننحوترتفعركائزعلىيبنىالتقليديالإندونيسي

البيتمنالسفلىالجزءالسكانويستخدم.الأرض

ومرابطالدواجنولتربيةوالأدواتالوقودأخشابلتخزين

للأبقار.

إندونيسيا،فيالمشهورةالفنونأحدالرقص.الفنون

جونغ.لىرقصةباليجزيرةفيالرقصاتأشهرومن

والكتابةالقراءةيعرفونالذيننسبةكانت.التعليم

فأقامت.أم459عامالسكانجملةمن%أ.منأقل

فيوخاصةالتعليملتشجيعخاصةبرامجالحكومة

ممنوالكتابةالقراءةيعرفونالذيننسبةوتبلغ.القرى

الحكومةتؤمن.السكانثلثيعشرةالخامسةلمحنتجاوزوا

المدراستدعمكما،المجانيالابتدائيالتعليمللسكان

الالتحاقالقانونبموجبالأطفالعلىويجب.الخاصة

بعضوتعاني.مشواتممتلمدةالابتدائيةبالمدأرس

المدارسأعدادفينقصمنإندونيسيافيالمناطق

الزيادةلمواجهةاللازمةالمدرسيةوالكتبوالمعلمين

فإنذلككلمنوبالرغم.السكانحجمفيالسريعة

بالمدارسيلتحقونتقريباالأندونيسيينالأطفالكل

الابتدائية.

ثلاثمنالإندونيسيةالثانويةالدراسةبرنامجويتألف

ثانويةدراسةسنواتوثلاثدنيا،ثانويةدراسةسنوات

الثانويةالمدراسفيالمسجلينالتلاميذنسبةوتبلغعليا.

جامعة05نحواليومإندونيسيافيويوجد.%04حوالي

فيالوأقعةمادأغادجهجامعةأكبرها،وخاصةحكومية

قبلأما.طالب000222فيهاويدرسيوجياكارتا،

.جامعاتبلاإندونيسيافكانتالاستقلال

لها،الحكومةمنعمنبالرغم،الديكةقتاليعد.الريماضة

رياضاتالسكانيمارسكماإندونيسيا.فيشعبيةلعبة
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أكثرمنواحدةتعدالتي،جاوةجزيرةفىالسكانثلثي

علىالسكانالحكومةوتشجع.سكانيةكثافةالعالممناطق

لتخفيفوذلك،أخرىمناطقإلىجاوهمنالهجرة

بما،جاوهفىالكبرىالمدنمعظموتقع.السكانىالضغط

العاصمة.جاكارتاذلكفي

لجزرا
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جزءاتشكلوالتيجاياإريانإندونيسياتشملكما

.الجديدةغينيامن

الجزرمنالمجموعةهذهتشمل.الكبرىسونداجزر

وسومطرة.وجاوةولممولاويسىبورنيوجزرمنكلا

يتركزكماالجزر،هذهفيإندونيسياسكانمعظمويعيش

للبلاد.الاقتصاديالنشاطمعظمفيها
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أماإندونيسيا.مساحتهامن%75شبع.الجديدةوغينيا
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هـ...ءللمنتلأ!بما!أ*غرر3وع.،-سهيرالماها

هـبو3ءسس-صلدكا"!ا

كا.-،!ءلالالىصءفي،ررا//لم!لأل!!توامل!.!!بىكا3*4.كا!لا!!حعكاىا!ك!ء-جاك!-!1!

لاصلجارماسيىريرص؟8..!1-سعجابإريان

كاحاوهلحرباندأتجيوجينح!.
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ص!اس؟
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س-س.ء-و*-!-

لويو.يوحررتوكالجسى!

11سديارحزيره.-!!؟هاريوهاميراه*تا

/.فلورز-كالا3."ل!لاسىتاليمدلاكرجرر!ض*

*ىاجماالثوركاسمونداة!-جم!يرةهصترءحف،كى*ر%9لححمرحرلرسالوم!دبملهو!ححزحمماكحسيوك.

أ-س!هـج!!حسبر5.-----!لالراس

كممرو"ىصصي!تبالتارثرجرلرةمحي!

اوثم!-فوبحرأحتفهكث!نو!---------إ----------.ء------حم-أا"!،

ءنيموزبحزلاتهيرستلرةا"!!-صنهل!-أقؤهـ3-5----شحجم-جء+-----------

سملاةثالح-

س!اووجريملولهص!حريرة

،3ا7جبملأ،/!ولسلىجربى

.ت(،حلدول-ثر!كاصحمأ!،صح-+كلآسملمئآلنحريد-لآلولمبيو

-ءص-حبمططردارنهمعرلى!3

ا!يالمحيط.-ص.خون%-اليا-الالد!حربرء،جر+%!

"303-ت.*ا؟هـ

للدندرىاس!شص!نمما!ؤلدكم:ل!وت

كاحبم!ل!لمحئحىوربوإحأ--لور!لر

لحح!ح!رالكا.شتششد9لمحبء!7

2ء!ح!فىكلأ!ياررايلدع.؟!66!؟لم

وولايتينبرونايفيشمل(الشمالى)الجزءالمتبقيالجزء

.وصباحصرواكهماماليزدتين

هي،طويلةجزرأشباهأربعةمنوتتألف.سولاوسي

ارتفاعمتومعطيبلغإذ؟وعورةالإندونيسيةالجزرأكثر

جبالهامنالكثيرالبحر.سطحفوقم.0003جبالها

وبعض.الغاباتمعظمهاوتغطي.نشطوبعضها،بركاني

صيدفيالسواحل!احصانويعمل.خصبةالداخليةأراضيها

باندانج.يوجنجهيوميناؤهامدنهاوأكبر.الأسماك
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ش2إفدماسنجأسعساموا"،---جزير،نايالنهد---!ىأء-أ-ء--ممكيز
-!جريرضهيعأ

كاسالن

لىبحر.3-!خ!نماهـالاكؤئبم!ىكاصايورأس
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-"الالدأطرم!و3كرورونرج.!م-2.ط،13ا"كوالأقرنحا*كا..لورتبر3"كا-ر

ور03!-ء".!-،،،لبجاوالىبربلدلاك!!سرىكلعءط!بم
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الع.+كولاثوثكالم!!-خ

!!أكل!،حا!بربالجثالمينا.غيركاتاباتجء

،!؟الا7--لا.نانحنحئألدا.أ؟!إيمندأؤ،نجاقنجثئنمما-!هالاناجرو!كلكا

كلآ!زوبم!-خ!طآلأ-7لأء8--!مو"يوبو!هح!حرسثجإرب!أكا-ا!لأبييه!حعأصر،ر-س!كونابا

؟بنجكولو-/ء*-هـ2بربأتورلومونعمثظراسسجطالىراس،"برغونمح،!!يوت
نا:-7*ب!ر-حربر

-!--؟لث!لاثوك!-لي،،

كاحا،!-.زرورفيتيلوأكيكمجبحرجاوة!،.""بر

+لوجولح

سينارأ!سصممي/3لجاوه،!لمخيإوبونءجريره

ألهن!ياثحههروفؤجور"لأ?سبربون؟للالان3ر!

!،وسءلد---!سكارهـ!!!*ولل!"

المكثرةالمنطعه--!!لأرلا!س7:د*ص!،سوربال!بحرتالبورا

الخريطةمنس-!لو.ح!.-رنبان1708؟مس

1"شرقا"!أا5ترو!-صكأ---صرزس3-3!اجرير"لوميوك

018)بالسكانكثافةالإندونيسيةالجزرأكثر.جاوه

وفي،الزراعيةالقرىآلاففوقهاتنتشر2(،/كمأشخاص

وتشمل.بالصناعةالإندونيسيةالجزرأغنىهينفسهالوقت

العاصمة.جاكرتاذلكفيبماالإندونيسيةالمدنمعظم

يبلغجبليةسلسلةغرب-شرقباتجاهجاوهعبروتمتد

البحر.سطحفوقم3و...منهاالكثيرارتفاع

فيهاتمتد،العالمفيالجزركبرىسادسةهي.سومطرة

علىالبركانيةالقمممنسلسلةتعلوهاالتيباريسانجبال
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إلىلتصلالقممهذهترتفع.الغربىالجنوبىالساحلامتداد

.مدانمدنهاوأكبرالبحر.سطحفوقم)0663

نحوالشرقباتجاهلالىمنتمتد.الصغرىسونداجزر

وفيهااسمكانغالبيةبافيوتضمتيمور.إلىكمأ،001

المدنومعظمدنباسار.مديمةوهىالجزرهذهمدنكبرى

هذهجزركبرىهيوتيمور.تجاريةمراكزوتعتبر،ساحلية

جبالعدةالجزرمنالمجموعةهذهوتشمل.المجموعة

ارتفاعهيصلحيثأ!مبوكجزيرةعلىرنجانيجبلأعلاها

البحر.سطحفوقم32726إلى

بينماالاستواءخطعلىالجزرهذهتقع.ا!لولوكاس

هيالمجموعةهذهجزركبرى،الجديدةوغينياسولاويسي

ومعظم2.كمأ)0977مساحتهاتبلغالتيهالماهيراجزيرة

.بالسكانمأهولةعيرالمجموعةهذهفيالصغيرةالجزر

الساحليةالتجاريةالمراكزفيمولوكاسسكانمعظميعيعق

أمبود.ميناءهيالمدنىوكبر

لدأعندماأصسنينامئاتقبلالجزرهذهاشتهرتوقد

أ!ذأسكأوروبا.فيأجيعهاالتوابلمنهايجمعونالتجار

التوابل.جزرسميت

العالم،فيالكبرىالجزرثانيةهي.الجديدةغينيا

وهيجايا،إريانباسمالغربىنصفهايسمى

جزءافيشكلمنهاالشرقيالنصفأما.إندونيسيةمقاطعة

أقلجاياإريانتعد.الجديدةغينيابابوادولةمن

تتجاوزلاحيثوسكانا،تنميةالإندونيسيةالمناطق

المداريةالغاباتوتغطي2./ك!اشخصانالسكانيةالكتافة

الجبالعبرهاوتمتدجايا.إريانأراضيمن%09نحو

جايابنكاكجبالهاوتشمل،الغربإلىالشرقمن

أعلىوهوالبحر،سطحفوقءم،.03ارتفاعهالبالغ

منخفضةالمساحليةمناطقهاومعظماإندونيسيا.جبال

وتقعجايابورا،فهىجاياإريانمدنكبرىأما.ومستنقعية

السواحل.امتدادعلىالزراعيةأراضيهامعظم

لمناخا

اسشويالمتوسطويبلغ.الرطبالحارالمناخإندونيسيايسود

المرتفعةالمناطقفيأما،م527المنخفضةالأراضيحرارةأسدرجة

الحرارةدرجاتفيكبيرتباينيوجدولا.ذلكمنأقلفهي

فيللاختلافتبعاإندونيسيافيالفمما!يحددلذا.العابمطوال

الحرارية.للتغيراتتبعاوليسالامطاركميات

بينماإندونيسيامنجفافاالأكثراالمناطقعلىويهطل

المنخفضةالأراضيأماسنويا.الأمطارمنسما..0-9

عليهافيهطلإندونيسيامنأ،خرى1المناطقفي

فيسم03.37-0مقابلممنويا،سم32.أ-08

الأراضيفيالأمطاركمياتوتتزايد.وسومطرةكاليمنتان

--!ت.--------،-3ءير-%-،ص،*---ك!.*
صهرث-*،-.س!"حعءمم!

+برلأنن*بم!كألابز*بهغ*ةء7ء!ك!ىنج!7ص*"!؟حم!ش*لا-ء!/ص-8--!ص

-!*زر؟*ؤ.ء"زو.د"*7،ىء!ء--
لأ!-!--صد.-،ى--عبصحسير

.المطاطأشجارلزراعةمتالياحوايشكلاللمطرالحارإندونيسيا!اخ

للأشجار.مشتلفىالدور%رعيقومورالعمالهؤلاء

فيجاياإريانفىالجبليةالمناطقلعضوتحظى.المرتفعة

سنويا.سم046بحواليالمتوسط

الاقتصاد

منفالكثير.الطيعيةمصادرهابتنوعغنيةإندونيسيا

كما.البركانيالرمادعلىلاحتوائهاجداحصبةأراضيها

علىالمزارعينالمداريوالمناخالوفيرةالأمطارساعدت

إندونيسياوتحظى.المحاصيلمنكثيرةأنواعزراعة

معادنإلىإضافة،والنفطالقصديرمنمهمباحتياطي

وخامات،الألومنيوموخامات،الحجريكالفحمأخرى

القيمةالأخشابذاتالغاباتوتغطى.والنيك!!الحديد

منالكثيرويصطادإندونيسيا.مساحةثلثيالصلبة

الإندونيسية.المياهفيالأسماك

فىالرئيسيالاقتصاديالنشاطالزراعةتعد.الزراعة

إندونيسيا.سكاننصفمنأكثربهاويعملإندونيسيا

البنتنتجوالتيالكبيرةالمزارعالإندونيسيةالمزارعوتشمل

والتبغوالشايالسكروقصسبوالمطاطالنخيلوزيت

الغذائيالمحصولوهوالأرزويزرعالتصدير.بهدف

كماجاوةمنمعظمهويأتي،صغيرةمزارعفىالرئيسي

وجوز)الكاسافا(والمينهوتالموز،،الصغيرةتنئالمزارع

.الحلوةوالبطاطاوالتوابلالسودانيوالفولوالدرةالهند

رأسوهو.الرئيسيالنقديالمحصولالمطاطويعد
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الجاموسالمزارعينبعضيربيكما،الزراعيةالصادرات

والطيور.والماعزوالأبقارالمافط

الإندونيسيةالجزرمنالكثيرفيالمزارعونيمارس

ويحرقونها،الغابةفيقطعون،المتنقلةالزراعةنظامالأخرى

التربة.تجهدحتىسنواتلبضعالمحاصيلمكانهاويزرعون

نفسها.العمليةمكررينجديدةمنطقةإلىفينتقلون

تطوراالأخيرةالسنواتفيالصناعةتطورت.التصيع

تلبيتحويليةصناعاتطويلةلسنواتظلتأنبعدملحوظا،

علىكانلذلكونتيجة.المصنعةالبضائعمنالقطراحتياجات

الصناعية.المستورداتعلىكبيربشكلتعتمدأنإندونيسيا

وأالزراعيةالمنتجاتالإندونيسيةالمصانعمعظمتصنع

القطيةوالملابسكالسجائراستهلاكيةسلعاتنتج

مصانعمنالعديدوهناك.والصابونوالزجاجوالمنسوجات

تستخدمالتي،والطائراتوالشاحناتتجمئالسيارات

.المستوردةوالالاتالقطع

الكيميائيةوالموادالإسمنتإندونيسياتنتجكما

وإطاراتالصغيرةوالسفنالنفطومشتقاتوالورق

ويعيش.الخشبيةوالمنتجاتالمطاطيةوالبضائعالسيارات

.جاوةجزيرةفىالإندونيسيةالمصانععمالمن8%0نحو

المصدرةالدولمنظمةفيعضوإندونيسيا.التعدين

فيللنفطالمنتجةالرئيسيةالدولإحدىوهيأوبكللنفط

فىلإندونيسياالرئيسيةالصادراتوتتمثل.الأقصىالشرق

جزيرةمنالإندونيسيالنفطثلثاويأتي.الطبيعىوالغازالنفط

الرئيسيةالدولإحدىكذلكإندونيسياوتعد.سومطرة

خاماتإندونيسيامناجممنيستخرجكماللقصدير.المنتجة

والنيكل.والمنجنيزوالنحاسالحجريوالفحمالألومنيوم

والكبريت.والفضةالذهببعضإندونيسياوتعدن

أكبرمنبواحدةإندونيسياتحو.الأسماكصيد

مختلفةأنواعاالسكانيصطادحيثبمالسمكيةالصناعات

والتونة.والسردينوالماكريلالأنشوفةمنهاالأسماكمن

الساحلية.البركفيالروبيانيصطادونكما

منكبيرةكمياتإندونيسياتنتج.الأخشابصناعة

والتيك.الأبنوسذلكفيبما،القيمةالصلبةالأخشاب

عدملكن،وسومطرةبورنيومنغالباالأخشابهذهوتأتي

الجزرفيالأخشابصناعةتطويريعرقلالمواصلاتقوافر

الخيزرأنالأخشابمنإندونيسياإنتاجيشملكما.الكبيرة

.والأثاثالسلالصناعةفييستخدمانحيثوالروطان

وصناعةالجلوددباغةفىالمانجروفشجرقلفويستخدم

الكيناأشجارقلفمنالكينيندواءيصنعكما.الأصباغ

العلمية.المزارعفيرئيسىبشكلتنموالتي

فيالمواصلاتطرقتوصف.والمواعملاتالنقل

الغاباتكثافةبسببوذلك،ضعيفةبأنهاإندونيسيامعظم

يفصلالذيللبحرالواسعوالامتدادالجبليةوالسلاسل

الحافلاتعلىتنقلاتهمفيالسكانويعتمدجزرها.

بيموس.عليهايطلقالتيالصغيرةوالمركبات

فقطتعملالتيالحديديةالسككالحكومةتمتلك

الحكومةتمتلككما.وسومطرةومادوراجاوةجزرفي

الكثيرإلىبالإضافةالجزر،بينبالنقلتقومسفنشركة

امتدادعلىوالبضائعالركابتنقلالتيالمراكبمن

قربالواقعتانجونجبريكويعتبرالجزر.وبينالساحل

الحكومةتمتلككماللبلاد.الرئيسيالميناءجاكرتامدينة

منبالقربالرئيسيالمطارويقع.طيرانشركةوتدير

جاكرتا.

والبرقالبريدأنظمةالحكومةتدير.الاتصالاتوسائل

نحوالإندونيسيونويملكوالتلفاز.الإذاعةوكذلك،والهاتف

واحدتلفازوجهازأشمخاص،سبعةلكلواحدمذياعجهاز

صحيفة001نحوإندونيسيافيويصدرشحخصا.02لكل

جاكرتا.فىتصدرالتيكو!ماسهيانتشاراأوسعها،يومية

تاريخيةنبذة

الانالمعروفةالمنطقةتألفتتاريخها،معظمفى

صغير.وبعضهاكبير،بعضهاولاياتعدةمنبإندونيسيا

وكان.الشرقيةالهندجزرباسمسابقاالمنطقةعرفتوقد

الهندجزرإندونيسياباسمالانالمعروفالجزءعلىيطلق

عاممرةلأولإندونيسياتسميةاستع!لتوقد.الهولندية

حتىالحديثةالإندونيسيةالأمةتتشكلولم.أم085

بعدسكانهاأخذحيث،العشرينالقرنمنالأربعينيات

الإندونيسيين.أنفسهميسمونذلك

ميدانفىالوطنيالتذكاريلالنصبذكراهإندونيسياتحييالاستقلال

بحاكرتا.ميرديكا
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عنالقليلسوىالعلماءيعرفلا.القديمةالعصور

جاوةجزيرةفيالعلماءوجدفقد.الإندونيسيينأصل

اكتشففقدالتارلققبلماإنسانمنمبكرلنوععظاما

بقاياجاوهشرقيفيماياكيرتابلدةقربأم198عامفي

كماإندونيسيا.فيأخاريخاعصورقبلعاش!إنسان

إنسانهيكلبقايادوبوايوجينالهولنديالجراحاكتشف

الهيكلهذاعرفوقد.ممنةمليوننصفقبلعاش

ولم.جاوةإنسانانظر:،التفاصيلمنلمزيد.جاوةبإنسان

الأعلىالجدهوجاوةإنسانأنتفيدأدلةأيةأمحلماءايجد

للإندونيسيين.

معظهميشكلونالدينالملايويون،جاءالملايو.شعب

منسلسلةفيآمحيا،شمرقىجنوبمنالإندونيسيينأجداد

مهمةتواريخ

إسدونيسيا.إلىالاسيويالرسالس!صادهاحر.مق5-2.05

مملكةامتدت،الميلاديعشرالثالثالقرنإلىالسابعالقرنمن

عظمى.لحريةقوة:أصمحتسومطرةم!الوديةسريعيحايا

أعحد:سيةاماحالاهتممل!صةح!صمتالليلاديعشرالرابعالقرن

إلدوليسيا.ماطقم!كتيرا

الحرر!سالإسلامااشتارسدأالميلاديعشرالخامسالقرن

الإسدوليسية.

مرالكتيرعلىالرتعاليولىسي!ر،الميلاديعثرالسادسالقرن

الإلدوليسية.التحارة

الهولدية.الشرقيةأ!نداشركةتكوتأم206

علىيسيوولىالهولديولىسدأ،الميلاديع!ثرالسابعالقرنعشرينات

إندوليسيا.!يماطق

كاتالتىالأراصياعلىالسلطكةالهواسديةالحكومةتولتأم997

الهولدية.المترقيةالهحدتركةعليهاتسيطر

الشرقيةالهحدحزرالمريطاسةالقواتاحتلتام1816-181

أورو،.فيال!ابليونيةالحرو!خلالالهولدية

رطنية.محموعاتيمتم!طودالإندوليسيودبدأ8091

الحر!حلالإسد!سسياأجا،يةاأ!واتااحتلتأم49أ-2495

التانية.العالمية

لها.رئيسئاسوكارلووأصسر!امشقلالها،إلدوليسياأعلنتأم549

إلدوليسجا.بامشقلالالهولمديولىاعمرفام949

للدبمقراطيةلرلامحهولدأعظمىقوةسوكارلواكتمسبام959

الموحهة.

تحت(الحاليةحايا)أريارالحديدةالعرليةأصئشيياام639

الإندونيسية.السيطرة

الديرالحيعقضماطلعصلهاقامثورةعلىسوهارتوقصىأم659

شميوعية.مؤاصرةم!حرءلألهماتهموا

وبدأسوكارلوالرئيسقوةم!الكتيرعلىسوهارتوقفكحىأم669

الح!صمة.تمظيمإعادة

للدولة.رئيساسوهارتوأصسحأم689

.أم!5هعامممدلهاليابيةالتحالاتأولإندوسسياأحرتأم719

،.مقالثانيالقرنإلى0025منالفترةفيالهجرات

البرونزصناعةوتعل!وا،قرىفيالملايويونهؤلاءوعاش

يعبدونوكانوأالبحر.عبرالسفنوتسييروالنسيجوالحديد

والجداولالصخور،تسكنالتيوالأرواحالرعد

منوغيرهاوالتربةالمطرآلهةإلىبالإضافةوالأشجار،

الطبيعة.عناصر

الهنديالنفوذ

إلىتعودالهنديالنفوذعلىمؤشراتالمؤرخونوجد

الهنديالنفوذأنمعإندونيسيا،فىالميلاديالخامسالقرن

السنين.بمئاتذلكقبلإندونيسياشيتطورقدي!صنربما

لكنإندونيسيا.فيلهممستعمراتالهنوديؤسص!ولم

طريقعنإندونيسيادخلتالهنديةالحضارةمظاهربعض

إندونيسيافيالصغيرةالممالكحكامفأخذ.التجارة

فكثير.المملكةتنظيموحولالملكحولالهنديةالأفكار

جاءتوالحكومةبالملوكالمتع!قةالإندونيسيةالكلماتمن

راجافكلمةالهنديةاللغاتمنوغيرهاالسنسكريتيةمن

)ملك(.تعنيالمثالممبيلعلى،الإندونيسية

التيالممالكتنافستوالمعابد.الحاكمةالسلالات

لنحوالهنديالنفوذتحتوسومطرةجارةفينمت

مملكةتأسعستالميلاديأخامناأغرنافخلال؟سنة0001

يحكمهاوكانجاوةوسطفيماتارامتدعىهندوسية

!افيكانتنفسهالوقتوفي.سانجايايدعىحماكم

عامنحووفي(.الجبال)سادةشيلندراتدعىبوذيةأسرة

بالزواخ.السلالتانتوحدتم085

بفضعلالملايوجزرفيالتجارةاتسعت.التجارةانتشار

يبيعونكانواالذين،والصينينوالفرسوالعربالهنود

منالتجارةهذهوامتدتاسيا.ساحلحولبضائعهم

العربية.الجزيرةشبهإلىالصين

بأسطولهاسريفيجايامملكة!ميطرتقوتها،ذروةوفي

الإندونيسية.المياهفيالتجارةعلى

كالنزأعالبريةوالممالكالبحريةالممالكبينالنزاعدب

هذهوأخذت.وماتارامسريفيجايامملكتيبينوقعالذي

يتع!قفيماالهنديةالأفكارمنالكثيرالجديدةالقويةالدول

التأثربعضالقرىأظهرتكما،واللغةالحكمبتنطم

يأالواياج،فىتتلىالهنديةالأساطيركانتإذبالهنود

.القرىفيتعرضكانتوالتيالمتحركةالدمىمسرح

وايابخ.:انظر

الإسلاموصول

الهندمنالمسلمينالتجارمعإندونيسياإلىالإسلامجاء

بينتدريجياالإسلامانتشروقد.العربيةوالجزيرة

انتهاءقبلإندونيسيافيجذورهيمدبدأإذ،الإندونيسيين
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إلىوصلالإسلامتأثير

القرننهايةمعإندونيسيا

،الميلاديعشرالثالت

الإسلاميالدينوانتشر

سومطرةعبرتدريحيا

الجزرمنوالكتيروحاوة

من%85نحو.الأخرى

إندونيسياسكان

التأثيريظهر.مسلمون

المظهرفىالإسلامى

فيالمستحدمالمعماري

وغيرهاوالمدارسألمحطات

الأخرىالعامةالأبنيةمن

المساجد.فيوكذلك

منالأخيرالعقدوفي.طويلبوقتالهنديالنفوذفترة

الإندونيسيينالحكامأحداعتنقالميلاديعشرالثالثالقرن

الذيالصالحالملكويدعى،سومطرةشماليفيالمحليين

علىنقشوجدوقد.الإسلاموأتباعهلباسايحاكماكان

الرحمالةوزار.أم792عامتوفيبأنهيفيدضريحهبلاط

كريما،سلطانهافوجدأم،345عامباسايبطوطةابن

أيامللمسجديذهبمتواضعا،،الدينيبالحوارمولعا

لتدعوالدينيةالبعثاتبارسالالسلطانهذاوقام.الجمعة

بطوطة.ابنانظر:.الإسلامإلىباسايحولالناس

على)ملاكا(وتنطقملقاأصبحتملقا.ظهور

للدينمركزاالملايوجزيرةلشبهالغربياسماح!!

.ام004عامنحوفىتجاريامركزاوكذلك،الإسلامى

منأميروهوبارامسوارا،أنالملايوسكانويعتقد

منهروبهعندملجأسنغافورةجزيرةاتخذ،سومطرة

قريةكانتالتيملقا،إلىانتقلذلكوبعدالأعداء.

كانوأالذينللقراصنةوقاعدة،السمكلصيد

ملقاأصبحتوقد.المضيقعبرالمارةالسفنيعترضون

علىفسيطرتبارامسوارا،حكمتحتمهماتجاريامركزا

.جديدةتجاريةلإمبراطوريةمركزاوصارتملقامضيق

وفي.الإسلاماعتنقنفسهبارامسواراأنالمؤرخونويعتقد

الإسلاممنهاانتشرقاعدةملقاأصبحتالمسلمابنهعهد

شماليفيكبيراانتشاراالإسلامانتشروقد.بسرعةونما

.الميلاديعشرالخامسالقرنخلالسومطرة

الإسلاموكان،العربالتجارأيديعلىالإسلامانتشر

انتشرفقدبمالشرقيةالهندجزرفيالنصرانيةمننجاحاأكثر

كانتالتيالملايو،لغةبوساطةغالباالإسلاميالدين

منطقةإلىالمسلمونأدخلهاوالتي،عربيةبحروفتكتب

إندونيسيالغةلتصبحالملايولغةوانتشرتإندونيسيا.

الإندونيسية،الجزرعبرتدريجياالإسلاموانتشر.الحديثة

فيالمسلمينلسبةتباوبذلكمستمرا،انتشارهيزالولا

،السكانمجموعمن85%الحاضرالوقتفيإندونيسيا

.أخرىإسلاميةدولةأيةفينظيرهفيفوقعددهمأما

البرتغاليينوصول

فيالشرقيةالهندجزرإلىالأوروبيينالتجارأولوصل

الأوروبيينمنيزرهاولم.الميلاديعشرالسادسالقرنمطلع

بولوماركوزارهافقد،الرحالةبعضسوىالتاريخذلكقبل

أسسواالذينالأوروبيينأوائلالبرتغاليونوكان.أم292عام

،ام794عامففيإندونيسيا.معومباشرمستمراتصالأول

الرجاءرأسحولجاماديفاسكوالبرتغالىالمكتشفأبحر

علىكاليكتمياهإلىالهنديالمحيطعبرشرقاواتجه،الصالح

للبحثآخرونمكتشفونتبعهوقد.الهنديمالابارساحل

"لمإنديسلم"انذاكالأوروبيونيسميهكانلماجديدةطرقعن

عشر.السادسالقرنمطلعفيإندونيسيا،أي

تجاريةأروشفنالبرتغاليونأرلمملأم905عاموفي

بلطفسلطانهاالبدايةفياممتقبلهموقدملقا.إلى

فهاجمهم،لتجارتهتهديدهممنخافأنهإلا،وترحاب

جواعلىام051عامالبرتغاليوناستولى.بعضهموألصر

نائبقادأم151عاموفي.الغربىالهندلعماحلعلى

ألبوكيركألفونصوديالهنديالمحيطفىالجديدالملك

تمكنوبذلكعليها.واستولىملقاإلىجوامنأسطولآ

إندونيسيا،غربىفىالتجارةعلىالسيطرةمنالبرتغاليون

فيها.لهمحصوناوبنو

وكان.التجارةهذهمعظمعلىالمسلمونلمميطر

فييرونكانوالأنهم،معهمحربفيباستمرارالبرتغاليون
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فيالبرتغاليالنفوذا!متمر.للنصرانيةعدواالإسلام

عندما،الميلاديعشرالسالغمطلإلقرنحتىإندونيسيا

الإندونيسية.الجزرفيأسي!تالبرتغاقوةأوروبيونتجارتحدى

إندونيسيافيالإسلامنشرفيللبرتغاليينالعداءأسهموقد

،النصارىالأوروببنلمقاومةحولهالإندونيسييونالتفإذ

فقدت.الإنسانلفطرةالإسلامملاءمةإلىبالإضافةهذا

لهايتبقولمهناكمستعمراتهاكافةوجيزوقتفىالبرتغال

.أم759عامحتىبهااحتفظتالتيتيمورسوى

الهولنديةالشرقيةالهندشركة

.أم006عامالبريطانيةالشرقيةالهندشركةتأسست

منوغيرهاأمستردامفيالتجارألسه!أم206عاموفي

وتنافست.الهولسديةالشرقيةالهندشركةالهولنديةالمدن

فىالتجارةعلىللسيطرةوالهولنديةالإنجليزيةالشركتان

جارةفىتجاريةقدممواطئوكسبتا.الشرقيةأ!نداجزر

يبقيأنممهماكلىحاولر.وسولاويسىوسومطرة

عقدخلالمنوذلك،التوابلتحارةخارجالآخرالوف

المحليين.الحكاممعاتفاقيات

الأوروبيينوصولأحدث.الأوروبيةالسيطرةتأثيرات

أكدهمارغمتاريخهابمفيكبيرةتغيراتإندونيسياإلى

إلىتعودإندونيسيافيقديمةحضارةوجودعنالمؤرخون

إلىوالهولنديينالبرتغاليينوصولقبلالسنينمئات

بأسطولإندونيسياإلىالهولسديونجاءفقد.إندونيسيا

التحارةعلىالمحلي!تالأمراءوأجبرواقويوجيم!كبير

المحليةافئاعاتفيتدخلواوقد.شروطهموفقمعهم

فقد،شمراشبمرور.ناصروه!م!لدىنفوذعلىوحصلوا

نفوذهم،التجاريةالشركةمراكزمنالقريبةالمناطقحكام

تماما.الشركةعليهاسيوتإذ

اكتسبتعشرالسالغالقرنخلال.هولنديةإمبراطورية

واستولت،التوابلجزرفىقوةالهولنديةالشرقيةالهندشركة

منإندونيسياشرقيعلىالهولنديونوحافظمكاسار.ع!ى

جرفقدجاوةفيأما.المحليينالحكامعلىمميوتهمخلال

عامففي.المسلمةماتاراممملكةمعنزاعإلىالهولنديون

لمقاومةبالهولنديينالأولأمانجكوراتاستنجدأم467

علىذلكمقابلالهولنديون.وحصلماتارامفيالمتمردين

.جاوةوغربىسطرفيماتارامم!المناطقبعض

الاحتكاريكنلم.التجارةعلىالهولنديةالسيطرة

المهربوناخترقهفقدكاملا.الهولنديةللشركةالتجاري

التهريبمحاولاتولتجنبما.حدإلىوالقراصنة

مناطقعلىالبضائعبعضإنتاجتقصرأنالشركةحاولت

بانداجزرعلىوالقرنفلالطيببجوزةالاتجارفقصر،معينة

وطالبواوتيدورتيرنيتفيالقرنفلأشجارودمروا.وأمبون

إنتاجعلىالإندونيسيينوأجبروا،الإجباريبالتسليم

الكبيرةالأرباحورغم.محددةوبأسعارمعينةمحاصيل

التجاريةالمناطقإدارةعبءأنإلا،الشركةجنتهاالتى

حدامماموظفيهافسادإلىبالإضافةهذاكاهلها،أثقل

وممتلكاتهاالشركةعلىالسيطرةإلىالهولنديةبالحكومة

.ام997عامالهولنديةالهندجزرفي

الهولنديةالإمبراطورلة

هذاجاء.الهولنديةالشرقيةالهندشركةانهيار

ففى،الأوروبيالتاريخمنمضطربةفترةخلالالانهيار

مشتعلة.النابليونيةالحروبكانتأم81-5أ208الفترة

حربفيبريطانياوكانتهولندا،علىفرنسااستولتفقد

الشرقيةالهندعلىبريطانياالحمتولتولذافرنسا،مع

الفترةفيباتافيا،فيالعامالحاكموكان.الهولندية

قادةأحدوهودايندلويلمهيرمانم181أ-8018

وفي.البريطانيينمنلحمايتهاتحصيناتببناءفقام،نابليون

واستسلمتباتافياعلىالبريطانيوناستولىأم181عام

يوما.45خلالجاوةفيوالفرنسيةالهولنديةالقوات

جاوهعلىثانيةهولندااستولتأم681عاموفي

لتنطمجديدةأساليببتطبيقوقامت.الشرقيةالهندوجزر

والضرائب.الزراعة

فانجوهانزالهولنديالحاكمقدم.الاستزراعنظام

المنتجاتعلىللحصولجديدانظامابوشدين

هذاوبمقتضى.المزارعةنظامسمىللتصديرالإندونيسية

إنتاجهه!.خمسيدفعواأنالمزارعينعلىفرضالنظام

جانباالزراعيةأراضيهممن%02يتركواأناطزارع!!فعلى

هىالمحاصيلوهذه.الحكومةبهاتأمرالتيبالمحاصيللتزرع

الحكومةوضعتوقد.والتبغوالشايوالسكروالنيلةالبن

فىبنفسهاتبيعهاكانتالتيالمحاصيللهذهثابتةأسعارا

.كبيرةأرباحابذلكمحققةأوروبا

علىجاوةوسطفىديبونيجوروالأميرثارالاستعمار.

لمجاوةسكانمعظمأنمع،أم825عامالهولنديين

.الهولنديونعليهقبضأم083عاموفي.ثورتهيشاركوه

جاوةخارجسيطرتهمبسطالهولنديونيستطعولم

اتحادلعدمونتيجة،ام087عامبعدإلاولممومطرة

هذهسقطتفقد،الهولنديينضدالإندونيسيةالولايات

وقد.الأخرىتلوواحدةالهولنديننأيديفيالولايات

فيللهولنديينالخاصةالمشروعاتتشجيع!مياسةعرفت

اسمياسةهذهأحدثتإذ،التحرريةبالسياسةإندونيسيا

فتغيرتإندونيسيا.فيمتعددةواقتصاديةسياسيةتغيرات

سمححيث،ام087عاممنذالهولنديةالحكومةممياسة

الزراعة.فىبالاستثمارللأشخاص
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زيادةإلىا!حرريةاورا!أ!ت.الأخلاقيةالسياسة

نصيبهميأخذوالمالإندونيسيينلكنإندونيسيا.فيالثروة

مستوىفهبطبمكبيرةأرباخاالهولنديونحققبينمامنها،

حقوقجماعةانتقدتهولنداوفي.الإندونيسبنمعيشة

واعتبرواإندونيسيا،فيالهولنديةالسياسةالهولنديةالإنسان

.المستعمرةمناستمدوهثراءهملأنديناالهولنديينعلىأن

لهذهالهولنديةالحكومةاستجابتام009عاموفى

فطقت،الإندونيسيةالتنميةتشجيعوقررت.الانتقادات

ا!كومةبمو!اوفىتالأخلا!ؤ،بالسياسةيعرفما

والصمحية،التعليميةوللخدماتالزراعيةللتنميةالأموال

السياسة.هذهتنجحولم

السياسةأنالهولنديوناعتقد.الاجتماعيالتغير

تدرببحيث،الاجتماعيالتغيرفيتجربةالأخلاقية

التغيرولكن.الحديثالعالمحياةعلىالإندونيسيين

معجنبإلىجنباإندونيسيافييحدثلمالاجتماعي

مأوىالسنينلمئاتالجزروكانت.الاقتصاديةالمتغيرات

التامئالقرننهايةومع.والتجاريةالزرأعيةللمجتمعات

الصناعيةالثورةقوةتحتالبلادوقعت،الميلاديعشر

لبإلىبحاجةالأوروبيةالمصانعكانتحيث،الأوروبية

وبذلكوالقصدير.والمطاطوالنفطالمجففالهندجوز

كثيرفهجر.العالميالاقتصادمنجزءاإندونيسياأصبحت

المزارعفىجديدةحياةوبدأواقراهمالإندونيسيينمن

ألاوروبيينمعالمدنفيللعملجاءوبعضهم.الكبيرة

الفقيرةالأحياءفيهاوتكونتباضوادالمدنفنمت

معالتكيفالإندونيسيينمنكثيريستطعولم.المزدحمة

الصينيةللجاليةالتجاريالنشاطوزاد.الجديدةالمتغيرات

الصينيين.منالتجاريةالمحالأصحابأغلبفأصبح

الوطنيةنمو

المتعلمونأخذ.الإندونيسيةالوطنيةبزوغ

يحكمهامستعمرةفييعيشونلماذايتساءلونالإندونيسيون

التيالأوروبيةالكتبقراءةبمكانهمكانلقد؟.الهولنديون

إحساسعندهمفبدأ.والديمقراطيةالاستقلالعنتتحدث

كما،ألاستقلالعلىوالحصولالهولنديينإخراجعليهمأن

تتشكلالوطنيةالمنظماتفبدأت،الشعوبمنغيرهمفعل

تطالبوجميعهاالعشرينالقرنمطلعمنذالشرقيةالهندفي

مشاركةمنبمزيدفقططالبوالبعض.التامبالاستقلال

الحركةروادأوأئلمنوكان.السلطةفىالإندونيسيين

.جاوةأشرافأحدأبنةكارتينىأجنغرادنالوطنية

واحيدينيدعىجاوةمنطبيبحفزأم809عامفي

أسماهإندونيسىوطنىتنظجمأولتكوينسوديروهوسودو

التنطمهذايكنلم(.العالي)المسعىأيأوتوموبودي

وكانت.الهولنديةالسلطاتليتحدىالكفايةفيهبماقويا

سياسية.وليعستحضاريةأهدافه

جاوةمنتجارمجموعةأسستام219عاموفى

)الاتحادأيإسلامسركاتتسمىأصبحتجمعية

اعتمادازداد.للهولنديينكبيراتحدياشكل(،الإسلامي

منتحدياواجهتلكنها،الإسلاميالدعمعلىالجماعة

جماعاتدخلتوقد.التشكيلحديثالشيوعيالحزب

فيه.التأثيروحاولت،اللإسلاميالاتحادفيالشيوعيينمن

الاتحاداستطاع،العشرينالقرنعشرينياتوخلال

أحزابظوتكما،صفوفهمنالشيوعيينطردالإسلامي

الوطنيكالحزبأخرىإندونيعسيةوطنيةوجمعيات

بارتندوالإندونيسىوالحزبسوكارنوبقيادةالإندونيسي

الأعظمإندونيعسياوحزبالإندونيسىالشعبوحزب

أعضائهامناثنانتقلدوالتيالحريةومجموعةبارندرا

حاتامحمدوهما،الإندونيسيالوزراءرئيسمنصب

سجاهرير.وسوتان

سمحت.الوطنيةالحركةعلىالهولنديالفعلرد

فأدخلتتنمو،أنالوطنيةللحركةالهولنديةالحكومة

والتى،والبلدياتالمدنلتحكمأم509عامالبلديةمجا!

عامبدأيةومع.أم029عامبحلولمجلسا32عددهابلغ

ماأووطنيةجمعيةالمستعمرةحكومةأوجدتأم189

واشمتمل.الشعبمجلسأيفولكسراد،اسمعليهأطلق

وآمميويينوإندونيسيينهولنديينممثلينعلىعضويتهفى

بالتعيين.الاخروبعضهمبالانتخاببعضهم

أمةذاتدولةالشبابالإندونيسيونالوطنيونوأعلن

عقدوهمؤتمرفيوذلك،الإندونيسيةاللغةتوحدهاواحدة

القادةكأبرزسوكارنووظهر.ام289عامجاكرتافى

،م9291عامالهولنديينقبلمناعتقالهوتم.الوطنيين

بمام339عامثانيةواعتقل.أم319عامسرأحهوأطلق

سجاهرير.وسوتانحاتامحمد

المستقلةإندونيسياميلاد

مارسفيإندونيسيااليابانيوناحتل.اليابانيالاحتلال

للإندونيسييناليابانيالاحتلالسلطاتوأعطت.أم429

كما.الهولنديونمنهاامشثناهمقدكان،مهمةأعمالأ

ليجعلواالوطنيينبالقادةالاعترافبعضاليابانيونأعطى

وسيطاليعملوضعهسوكارنوفاستغلتقبلا.أكثرحكمهم

ضدليتحدثالإندونيسيوالشعباليابانيالجيشبين

اليابانيوناستسلمأم459أغسطص41وفىالاستعمار.

سوكارنوأعلنالعامنفسمنأغسطس17وفيللحلفاء.

لمالهولنديينولكن،المستقلةإندونيسياجمهوريةوحاتا

.الإعلانبهذايعترفوا



ونيسياند!822

استسلامبعدإندونيسياإلىالبريطانيةالقواتوصلت

شكلواقدالإندونيسيينأ!طنييناأنووجدوااليابان

الحكومةأنوجدواالهولنديونرجعوعندما.حكومتهم

بنهايةالبريطانيةالقواتغادرتوقد.توطدتقدالوطنية

صراعفيوالهولند!نالإندونيسيينتاركينأم649عام

السيوة.أجلمن

اللاحقةالثلاثالسنواتشسهدت.الاستقلالحرب

منيستماإئي.فلممإلمفاوضاتتزايدقاممياكفاحا

الموانئعلىأ!ولنديونافسيطر.الحربيكمسبأنالطرفين

المناقىعلىالجمهوريونأخواراسيطربينما،المهمةوالمدن

جيشهمافيالهوأضديونواستخدم.المدنخارجالواقعة

وبعد.امبونمنمعظمهماإندونيمسيين،جنوداالاستعماري

قاتلمننحوبمرارةالإندونيسيونشعر،الهولنديينخروج

بمساندةالهولنديونوقام.الهولندي!تصفوففيمنهم

،أمبونفيلهممستقلةدولةإنشاءحاولواالذينالمتمردين

بعدهولندافيأمبونمنعائلاتعدةا!شقرتفقدولذلك

التمرد.هذافشل

والهولنديونالإندونيسيونتوص!!أم461عاموفي

لاستقلاأ!بموجبهاالهوأسديودوعد،اتفاقيةإلى

فىر.الهوأعديالاتحادضمنللإندونيسيينمحدود

أسة،أغيدرااإندونيسياجمهوريةولدتبمأ949ديسمبر

حاتا.محمدوزرائهاورئيسسوكارنوالاولرئيسهاوكان

سوكارنوعهدفيإندونيسيا

82فيالمتحدةالأمفيعضواإندونيسياأصبحت

بها.دولياعترافعلىحصلتوبذلكأم،059سبتمبر

لأن،اتحاديدستورتحتالحكومةعملتالبدايةوفي

الوحيدةالومحيلةهوالهولندييننظرفيالفيدرالىالاتحاد

الصغيرالسكانيالحجمذاتللجزرمتساووزنلضمان

ثلثافيهايعيشالتىجاوةمثلال!كانالكثيفةالجزرمع

الدستور.بتغييرإندونيسياح!!اموقامإندونيمسيا.سكان

باسمتعرفليسيا،إندوأصبحتأم059أغسطسوفي

إندونيسيا.لجمهوريةالاتحاديةالولايات

،ام559عامالبرلمانيةالانتخاباتأحريتوعندما

هذهوكانتحزبا.03نحومرشحوفيهااشترك

سوكارنو.عهدفيالوحيدةالبرلمانيةالانتخابات

فيتمردحالاتحدثتأم589أو569عامىوفي

الرئيسالأزماتهذهمثلوأعطت.وسولاويسيسومطرة

النشطة.السياسةفىقياديادوراليأخذالفرصةكارنوسو

أم579عامإندونيسياأممتسوكارنو.شاسات

وبعد.الأجانبيملكهاكانالتيوالمزارعالصناعات

عاموفى.هولندي04و...إندونيسياغادرقليلةأسابيع

غيرمنالصينيينعلىقيوداالحكومةفرضتأم589

.الأرياففيالتجارةمنفحرموا،الإندونيسيين

،أم639سبتمبرفيماليزياتشكلتوعندما

لسرواكعلىماليزيااشتمالعلىإندونيسيااعترضت

نظروجهةمنتعتبراناللفنبورنيو(،)شمماليوصباح

وأعلن.إندونيسياأراضيمنجزءاالإندونيسيةالحكومة

الأجزاء،تلكلاستعادةالتطوعفئبابسوكارنوالرئيس

المحاولةهذهفشلتوقد.الغايةتلكلتحقيقجيشاوأرس!!

لماليزيا،البريطانييالعس!أسدعمابفض!!الإندهـنيسيةا

مأ659عامالمتحدةالأممنإندوليسيافانسحبت

الأمنمجلمه!أحضويةماليزياانتخابعلىاحتحاجا

الناسأصبحكما.الأجنبيةالاستثماراتوتوقفت.الدولي

.الخمسينياتفيعليهكانوامماأسوأوضعفى

الفريقأصبحأم659عامنهايةفيسوكارنو.سقوط

قضىأنبعدسوكارنورغبةدونللجيشقائداسوهارتو

ومنذ،الشيوعيينالضباطبعضقادهاانقلابمحاولةعلى

الشهوروخلال.الحقيقيةالقوةيملكوسوهارتوالوقتذلك

بعضويعتقد.والصينينأسشيوعييناآلافقتلالإحقةا

شمخص.005لأ...إلىوصلأغتلىاعددأنأ!ؤرخ!!

إنهاءعلىالإندونيسيينالقادةعملام669عامفير

المتحدةالأمفيبلادهمعضويةوإعادةماخيزيامعأصراا

جنوبشعوبرابطةقيامفيأم(679)عاموساعدوا

آسيا.شرقيجنوبشعوبرابطةالظر:.أسياشرقي

س-ير---+7

7-3!!

عاملسوهارتوالرئاسةعرالتحليعلىاحبراليسار()علىسوكارنو

.أم679
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الاستشاريةالشعبجمعيةنزعتأم679عاموفي

رئيساوبقىسوكارنوعنالحياةمدىرئيسلقبالمؤقتة

أجبرأم!67مارسوفيللوزراء.ورئيساللجمهورية

لسوهارتو.الرئاسةتسليمعلىمموكارنو

سوهارئوعهدفيإندونيسيا

التنميةخططهدفكان.الاجتماعيةالمشكلات

فالتقدم.الإندونيسيينمعيشةمستوىتحسينالاقتصادية

النفعحقققد،الصمحيةوالرعايةوالتصنيعالأرزإنتاجفي

مشكلة.بقيالفقرلكن،للسكان

مأ899عامأوائلبدأتالتيالاقتصاديةالأزمةعصفت

انهيارأدىفقد.العامنفسمنمايوفيوحكومتهبسوهارتو

وزيادةكبير،مالىتضخممنصاحبهاوماالإندونيسيةالروبية

وانتقاداتوغيرهما،والوقودالخبز،الضروريةالسلعأسعار

فيالطلابقادهاتظاهراتإلىالدوليالنقدصندوق

.البرلمانمبنىبعضهمواحتلبل،الإندونيسيةالمدنكبريات

سابعةرئاسيةلفترةسوهارتوانتخابأعادقدالبرلمانوكان

مايو02وفى(.العامنفسمن)مارسشهرينمنأقلقبل

بلسوهارتو،تنحيفيرغبتهعنالحاكمجولكارحزبأعلن

يوماسوهارتوأمهلهارموكو(البرلمان)رئيسالحزبرئيسإن

الدينبشارتوليالدستوريةالناحيةمنعنىمماللتنحيواحدا

البلاد.رئالممةسوهارتو،نائب،حبيبييوسف

فترةبعدأم899مايو22فياستقالتهسوهارتوقدم

حينإلىالمنصبحبيبيوتولىعاما.03استمرتحكم

الوزراءبأغلبحبيبياحتفظ.جديدةعامةانتخاباتإجراء

استقطابفيوفشلسموهارتو،إدأرةفيعملواالذين

التيالمحمديةالحركةأنويعرف.حكومتهإليالمعارضة

03)المعارضةالحركاتأكبرمنتعتبررئيص!أمينيقودها

الجنرالإلىالأنظاراتجهتأخرىناحيةمنعضو(.مليون

شكلالذيوحبيبيسوهارتوعهديفيالدفاعوزيرويرأنتو

الجيحقجنرال!تكبارضمالاقتصاديللإصلاحمجلسا

العلمانيةالأحزابقادةوبعضالإسلاميةالحركاتوقيادات

بدأتالتيالاقتصاديةالأزمةمنبالبلادللخروجمحاولةفي

آخر.إثرواحداالآسيويةالنمورعنفوانعلىتقضي

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراجم

تواهاج!حمدحاتا،السلطاد،آجنج

وروكهايامكورنليس،ممبيلمانموداإسكاندر،

سانغاواليسوكارلوبونجولإمام

جيمسريتشاردولكسمود،سوهارتومالاكاتان

.بهـ.،ياسينددرا،كارتينيعمرتيكو

تاريخ

باهيتحامايا!ريفيحاننابرامبا

مدن

انمدنغراسماونجندبا

رتاكاجيايويالاسوراتاكرجا

طبيعيةمعالم

كاليمنتالىجاوهبالي

كراكاتاوسومطرةبورنيو

يدةالجدعيياتيمور

عملةذاتأخرىمقالات

يويةالملاطائر،لحارودااالأرجونا

الإسلاميةالمنظماتفرقة،المومسيقيةالحاميلانالإسلام

نتارانوساياكسونيونلداآسا

نومانهامارامميلاششاالما

واياجتيكيالباالبمالبومو

كومودوتنين

الموضوععناصر

الحكمنظام-ا

المحاكم-دالوطنيةالحكومة-أ

المسلحةالقواتهـالمحليةالحكومة-ب

السيامسيهالمتحؤونج

السكان-2

هـ-الفنونالدين-أ

التعليم-والطعام-ب

الرياضة-رالملابص-ج

السكانعدد-حالمسكن-د

لجزرا-3

المولوكاس-جالكبرىسونداحزر-أ

يدةالحدغينيادالصغرىصونداحزر-ب

المناخ-4

لاقتصادا-5

الأحشابعةصناهـالراعة-أ

والمواصلاتالسقل-والتصنيع-!

الاتصالاتوسائل-رالتعدينج

لأسماكاصيدد-

تاريخيةنبذة-6

أسئلة

-3

-5

-7

-8

إندونيسيا؟تنتحهمامعدنينأشهرما

عشرالحاصالقرنحلالإندونيسيافيالإسلامانتشركيف!

؟الميلادي

إندونيسيا؟سكانثلثىقرالةيعيشأين

إندونيسيا؟فيالرئيسيالغذاءما

إلدونيسيا؟تتألىحزيرةكممن

إلدوليسيا؟مىالمواصلاتصسوبةأسبا!ما

عظمى؟بحريةقوةأضصبحسريفيجاياتوسعتمتى

الهولندية؟الشرقيةالهندتركةتأسمستمتى

استقلاأ!ا؟إندوليسياأعلنت!شةأيفى

إندونيسيا؟باستقلالالهولنديوناعترل!متى
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منالو!مطىالغربيةالمنطقةفيصغيرةولايةإلد؟ئا

واسعةبسهولإندياناوتتمتع.الأمريكيةالمتحدةالولايات

ول!ش.الزراعةمجالفىرئيسيةولايةمنهاتجعل،وخصبة

أ!دخلها.الرئيسيالمصدرهوالتصنيعفإنذلكرغ!ا

الولاياتمواليدمنإنديانافيالناسمن%89يعد

جاءواأخرىاقطارفيولدواالذينعشرونحو.المتحدة

أقطارفيولدتالتيالأخرىالجماعاتوتشملألمانيا.من

والمكسيكيين،،والكوريين،والكنديين،البريطاني!تأجنبية

ليوغوسلافيين.وا،لبولنديينوا

وهيمدنها.وأكبرأ!لايةاعاصمةهيوإنديانابولس

كبيرمتحفألمدينةفيويوحدكبير.وتجاريصناعىمركز

المدينةحياةفيشهرةكثرالأالسنويوالحدث.للأطفال

.سيارة5..فيهتشاركالذيإنديانابولسسباقهو

هىر.أرضيةمناطة!ثلاثإنديانافيتوجد.السطح

سهول،أحظمىاأبحيراتاسهوأ!:الجنوبإلىالشمالمن

المنخفضة.والأراضيالجنوبيةالجبالتيل،

الشماليةإنديانافىالعظمىالبحيراتسهولوتشكل

طولتمكللىالتيالمنخفضةالخصبةالاراضيمنجزءا

شواطئوتحد.أجحيراتاساحلخطمنالأكبرالجزء

منالعديدفيعطمةرمليةكثبانميتشيجانبحيرة

الفاصلالخطالمنطقةهذهعبرويجريإنديانا.مقاطعات

شبكتيبينويفصل،الغربإلىالشرقمنيمتدالذي

أ!رلصر.وسانتالمسيسيبينهري

يسمىمماجزءاإندياناأواسطفىتيلسهولوتشكل

للولاياتالغربىالوسطفىالعظيمالشاميةالذرةحزام

والأراضيالجنوبيةالجبالوتشمل.الأمريكيةالمتحدة

منالوحيدالقسمإنديانا،وسطجسوبيفيالمنخفضة

لذلكونتيجة.القديمةالجليدأنهرإليهتصللمالذيالولاية

موجزةحقائق

سمة.228،5645:السكانعدد

كم.07239:المساحة

درحةو!توسصأ.م42يوليوشهرديالحرارةدرحةمتوسط؟الطقس

.م25-يمايرشهرممطالحرارة

!سي-الأدنىرأ383-!صاوشيراي!-ارتفاعأعلى:الارتفاع

.م89كاولتي

إيفاسحميل.،حاريواي!فورتإنديالالول!،:اللدنأكبر

اوررير.تربيةالصويا،فول،الشاميةالدرة:الزراعة؟الرئيسيةاللنتجات

،المواصلاتمعداتالأواجة،المعاددالكهر،ئية،المعدات:التصنغ

الححري.المحم،التعدين،الآلات

.هاكيعيمتمودارري!االهمودمرأحجيراالعددم!:الاسمأعمل

يعي؟الإبحليزيةاللعة!يتععيرإلىالاسم)يعودهوسيرولاية:اللقب

المقاتل.الرح!أوهوشر،أو؟رائدةتحية؟هاكم!

الر!شيعتبر)أعلاه(.هامولدمن،أفهـ!تعم!!عملاقةنفطممفاة

المنطقةهدهتضم.الثقيلةأطصماعاتصامرإسديالاساحرىااحتعمالىا

لالقطر.سصائالفولادأكمرلعصر

بهاوتوجدتلالأ.الولايةأجزاءأكثرهيالمنطقةهذهفإن

فيتحتضنالانحدار،شديدةالتلالمنسلاسلعدة

التيالخهيراتبعضوفتحت.منخفضةأراضولممطها

الجيرية.الحجارةترسباتفيتجاويفالارضتحتتجري

بينهاومنالكبيرةالكهوفمنالكثيرذلكعنونتج

.وياندوتوكهفمارينجو،كهف

يفوقإندياناعمالمنعدداالصناعةوتستخدم

المعادنوإنتاجكلها.الإنتاجيةأخشاطاتاماتسشخدمه

وتنتجإنديانا.فىالرئيسيالصناعيالنشاطهوالأولية

فيأخرىولايةأيةتنتجمماأكثرالفولاذمنإنديانا

منالعديدإندياناغربيشمالفىويوجدالمتحدةالولايات

إنديانامنتجاتوتشمل)الفولاذ(.الصلبمصانع

غياروقطع،المنزليةالأدواتالأخرىالرئيسيةالصناعية

الصيدلانية.والمستحضرات،السيارات
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والرعاية،التعليممجالفيالناسمنكبيرعدديعمل

نطاقفيالنشاطاتمنوغيرها،بالتجزئةوالبيع،الصحية

رئيسيامركزاالولايةوتشكل.الخدميةالصناعات

إنديانابولس،أما.والشاحناتالحديديةالسككلصناعات

.الرئيسيانالماليانإندياناولايةمركزافهما،ويرثوفورت

منالحجريالفحممنكبيرةكمياتوتستخرج

مجالفيأماإنديانا.غربيجنوبفىالسطحيةالمناجم

والبيض،،للماشيةمهممنتجإنديانافإنيتبعهاوماالزراعة

الصويا.وفول،والذرة

قبلماهنودهمإنديانافيسكنواأنالرأولكانوربما

وصلوعندما.الهف!اببناةألمسمعليهمويطلق،التاريخ

إلى،لاسالديوسييركافلييه،روبرتالفرنسيالمكتشف

منمئاتبضعهناككانأم،967عامفيإنديانا

وامشوطنت.مياميقبيلةإلىينتميمعظمهمالهنود.وكان

والتاسععشرالثامنالقرنينأثناءهناككثيرةأخرىقبائل

الميلاديين.عشر

بعضابعضهموالبريطانيونالفرنسيونالتجارونافس

عشرالثامنالقرنأوائلفيالهنودمعالفراءتجارةبدايةمنذ

بريطانياإلىالهنديالإقليمعنفرنساوتخلت.الميلادي

وسيطر.الحروبمنسلسلةبعدأم،763عامفي

-ا)775الأمريكيةالثورةأثناءالمنطقةعلىالمستعمرون

أم(.783

وتوسع.أم681عامفيولايةإندياناوأصبحت

التامععشر.القرنمنالخمسينياتفياقتصادها

تن!و،المدنوبدأت،الولايةالحديديةالسككوأقتحمت

والصناعة.الزراعةوازدهرت

فيالأمريكيةالفولاذشركةبدأت،ام609عاموفى

للفولاذ.مصانعهاأكبرفيهاوأنشأت،جاريمدينةتشييد

.أم079عامفيميتشيجانبحيرةعلىإندياناميناءوفتح

.المحيطاتعابرةالسفنإلىخدماتهالميناءهذاويقدم

المتحدةبالولاياتإندياناولايةميناءإفديائالولمحى

التصنئفيالرئيسيةالمرأكزوأحدمدنهاوأكبرالأمريكية

الأوسط.الغربولاياتفىالبضائعوتوزيعوالمواصلات

التيوإنديانابولس.نسمة327.731سكانهاعدديبلغ

الولاياتمدنأكبرمنوأحدةهيإنديانا،ولايةوسطتقع

بحرأولنهرشاطئأوساحلتمكللىلاالتيالمتحدة

لفظالأحيانبعضفيعليهايطلقولكن.للملاحةصالح

وخطوطالطرقمنكثيرألأنوذلك،أمريكاطرقملتقى

.هناكتلتقيالحديديةالسكك

الولاياتفىالمدينةهذهسكانمن%89نحوولد

فىبما،أوروبيينأسلافمنمعظمهموينحدر.المتحدة

السودأما.والأيرلنديين،والألمان،والفرنسيينالإنجليزذلك

.السكانمن%02نحوتبلغنسبةفيشكلون

المتطوعونشكلالعشرينالقرنمنالستينياتومنذ

نحوالتقدمبعضأحرزتمنظمةإنديانابولسمواطنيمن

وجنوحالجرأئممشكلاتمثل.المدينةمشكلاتحل

الخدرات،وتعاطيالسويالطريقعنالأحداث

والبطالة.،الإسكانيةالتسهيلاتونقص،والكحول

مايوشهرفيكلهالعالماهتمامإنديانابولسوتجذب

الذيللسياراتإنديانابولسسباقينظمعندماعامكلمن

نحوالسباقذلكويشاهد.سيارة005فيهتشترك

متفرخ.003و...

فىجبالسلسلةأطولالأنديزجبال.بلير،الأط

أمريكاساحلطولعلىتمتدفهيالبحر،سطحفوقالعالم

بمسافةبنماإلىهورنرأسمنبأكملهالغربيالجنوبية

الارتفاعفيالأنديزسلسلةيفوقلا.كم.0027قدرها

وتتجاوز.والتيبتالهندشماليفيالهملاياجبالسوى

وتبلغارتفاعها.فيم6!001الأنديزجبالقمممنكثير

أكثرعندكم008نحوالجبالهذهعبرالعرضيةالمسافة

اسمبالأسبانيةالأنديزعلىويطلقعرضا.أجزائها

الأنديز(.جبال)سملسلةومعناهأنديز.لوسديكوردييرا

ثلاثإلىالأنديزجبالتقسيميمكن.الطبيعيةالملامح

ارتفاعيبلغ.والشماليةوالوسطىالجنوبية:طبيعيةمناطق

القارةطرفقربم0003منأقلالجنوبيةالأنديز

القممتصبح،الشمالاتحاهفىالمرءتوغلوإذا.الجنوبي

أكونكاجواهىالأمريكتينفىقمةوأعلىارتفاعا.أكثر

كما..نحوبعدعلى،الأرجنتينفيوتقعم(،)9596

تشيلي.عاصمةصعانتياجومن

هذهأجزاءأعرضالوسطىالأنديزجبالوتشكل

إلىتمتدانلمملسلتينمنيتشكلالجزءفهذا.الجبليةالمنظومة

السلسلتينهاتينوبين.الشرقىوالجنوبالغربيالشمال

بوليفيا.وغربيبيروفينجودأومرتفعةعريضةسهولتقع

البحر.سطحفوقم0004حوالىنفسهاالنجودوترتفع

منإحدأهماالسلسلتانتقتربالنجود،هذهشحماليوإلى

واحدةلم!لسلةلتشكلاالنهايةفيتلتقيانثم.الأخرى

الوسطىالأنديزجبالقمموأعلىالإكوادور.فيضخمة

وأوسوراتام(،676)8وهواسكارانم(،776)9بسيس

نيليماوا،(م2456)وسخما(م5846للامبو)إ

.(م985)7وكوتوباكسي(م2046)

ولا.سعلاسلثلاثفهىالشماليةالأنديزجبالأما

الأبعدالجباليعادلارتفاعإلىالسلاسلهذهمنأيتصل

طولعلىالسلاسلإحدىوتمتد.الجنوبباتجاهمنها
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العربيالساحلطولعلىتمتدالأنديزجبال

قطهاراتتعمر)أسمل(.الحموليهلأمريكا

المحورذاتالي!يى()إلىالحديديةأ!س!!كا

بيرو.إلىالأنديزحبالالمستوىرليعةاطتسع

امريكا

الجنوبيةهصر

،/ئ!-

المحيط

الأطلسي

يي!

السلسلةوتقع.بنماداخلإلىكولومبياعبرالساحل

ماجدلينا.نهروواديالضيقكوكانهرواديبينالومعطى

)215ءم(.توليمابركانعلىالسلسلةهذهوتشتمل

الشمالباتحاه،الشرتفيالواقعة،الثالثةالسلسلةوتمتد

فنزويلا.داخلإلىالشرقي

ارتفاإلىأجةأ!شمااالأنديزأ!جبافىكثيرةقمماتصل

!صأ!نأ!كريستوباقمةوأعلاهاأكثر،أوم0754

كولومبيا.في(م5)775

الأنديزحبالقمممنكبيرعدد.والزلازلالبراكين

هذهوأشهر.نشطةبراكينهاوبعضبركانيةحبالالعالية

وكوتوباكسيكولومبيا،فيرويزدلنيفادوالبراكين

حدوثيكثركماالإكوادور.فيوسانجايوتنغراهوا،

الصغيرةالمدنبعضاختفتوقدالأنديز.جبالفيالزلازل

التيالمدنبينومن.الزلازلهذهبفعلكاملةبصورة

وكالاووليمافالباريسوبالغةأضراراالزلازلبهاألحقت

خامد.بركانفهوأكونكاجواأماوكويتو.

كثيرةقمماأصجالمثاتغطيوالأنهار.والبحيراتالمثالج

القريبةالقممعلئحتىهذاوينطق،العاليةالانديزقمممن

جنوبيفيالمثالجهذهأعرضوتقعالاستواء.خطمن

المحيطساحلتصلحتىأخرىأنهاروتهبط.تشيلى

الأنديزجبالبينتقعمثالثثيرةأحدثتوقد.الهادئ

.الصخريالساحليالشريطفىعميقةأوديةالجنوبية

مستوىعنبكثيرأدنىانخفاضإلىالوديانهذهوتصل

كساحلمثلماالساحليالشريطيجعلوهذاالبحر،سطح

فيتتوغلالماءشيأحسنة)أعمقيةأحوانوتقع،النرويج

الجزربعضوتقع،الساحلطولعلىكثيرةأليابعر(

المحيطفيالأنهارتصبكما.منهمقرلةعلىالصخرية

الجانبعلىالمثالجأحدثتهافجواتخلالمنالهادئ

الأنديز.حبالمنالغري

السفوحعندالأمازونلنهرالرئيسيالمجرىوينشأ

مصدرهاروافدتصبوكذلكالأنديز.أ!لحباأصشرقيةا

بارانا،بمهماآخرينكبيريننهرينفىالأنديزاجبال

الأنديزسفوحعلىخفيفالأمطاروهطولوأورينوكو.

الثلثوفيالاستواءخطمنالقريبالجزءباستثناء،الغربية

تشيلي.دولةمنالجنوبي

بيناواقعالجزءفىطبيعيغيرتطورحدثوقد

الأرجنتين.وشماليبوليفيافيالوسطىالأنديزسلسلتي

المحيطينمنأيفيتصبلاالعاليالنجدمنالآتيةفالمياه

بحيرةفيذلكمنبدلآتتجمعبل،الهادئأوالأطلسي

بوبو.بحيرةإلىديساغواديرونهرعبرتتدفقثمتيتيكاكا

منأدنىمستوىإلىالبحيرةهذهمستوىهبطوقد

إلاالمياهخروجالممكنمنيعدلمومنها،المتدفقالجدول

وتشكلتفيضمرتفعةتكونحينأنهاأوالتبخر،طرية!عن

مستنقعا.

منمشتقالأنديزالمممأنالمعتقدمن.الطبيعيةا!لوارد

فالنحاس.الكتشوانبلغةالنحاستعنيالتىانتيكلمة

الذهبعلىأيضاتحتويالتي،الجبالهذهفيبكثرةمتوفر

والزئبق.والبلاتينوألحديدوالرصاصوالقصديروالفضة

الألبكةومنها،الجبالفيالحيواناتمنكثيرةأنواعوتقطن

واللاما.والهيصلالكندورونسروالشنشيلة
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ضيقةبأنهاالأنديزجبالممراتتتصف.ا!لواملات

وحدةالجبالعلوويصل.ومتعرجةالانحدارشديدة

القارةتقسمتحعلهادرجةالمنخفضةالسهولمنارتفاعها

منقدراالمهندسونويجد.وأطلسيهادئ:جزءينإلى

أكبرالأنديزجبالفيالحديديةالسككبناءفيالصعوبة

الأنديزجبالوفي.الروكيجبالفىيجدونهممابكثير

آلافثلاثةمنأكثرصعودإلىالمهندلمسوناضطر،الوسطى

وتتسلق.الحديديةللسككيصلحممرعلىليعثروامتر،

الطبقاتإلىلتصلحديديةأربسككالغربيالسفح

ارتفاعويبا!!صىوبوليفيا.بيرونجودعلىبالمعادنالغنية

الحديديالخطوهى،السككهذهإحدىإليهتصل

بذلكوهىالبحر.لممطحفوقم6481منأكثر،المركزي

العالم.فيالعاديالعرضذاتالحديديةالسككأعلىتعد

ممرأوروباأوالمتحدةالود!ياتفيمكانأيفييوجدود!

هذهفيهاتمرالتي،الممراتارتفاعارتفاعهيبلغجبلي

يمتدبيروفىمعبدطريقوهناك.الأربعةالحديديةالخطوط

التيباسكو،ديسيروإلىالغربيالساحلعلىكالاومن

إلىيتحولالنقطةتلكومن.الداخلإلىكما06تبعد

امتدادعلىينحدرثم،الطقسأحوأللختلفصالحطريق

فروعأحديصلأنإلىالشرقيةالأنديزجبالفيضيقواد

المحيطساحلمنبالسيارةالانتقالالممكنومن.الأمازون

رحلةفيالشرقيالصفحعلىيوكايالينهرحتى،الهادئ

زورقفيالأمازوننهرإلىالوصولثم،يومينتستغرق

يوكايالي،نهرمياهعلىأيامثلاثةمدتهارحلةفي،بخاري

علىيوما03تستغرقالماضيفي3حلةالرهذهوكانت

منهاالواحديعرفتجديفزوارقفيثم،البغالظهور

الكنو.باسم

لتصلالأنديزجبالتجتازطرقأربعةهناكأنكما

الشاحناتالطرقهذهوتستخدمبيرو.منخفضاتإلى

يمثلأيضاالطيرأنأنكما.الصغيرةوالسياراتوالحافلات

فالرحلاتالأنديز.جبالمنطقةفىللتنقلمهمةوسيلة

فيأيريسوبوين!رتشيليفيسانتياجوبينتربطالمنتظمة

ضبابعبرالضخمةالركابطائراتوتحلق.الأرجنتين

للأرصادمحطةوتقوم.م.8633ارتفاععلىباسأسبالاتا

بالتقارير.الطيارينبتزويدباسأسبالاتاممرفيالجوية

الموسوعةفيالصلةذاتمقالات

تشيلىتشيمبورازوبتشنشا

أغرمتو-شاب،الإغريقيةالأساطيرفىإلدلميون

الأساطيرعلمفصولأحدويرويالقمرإلاهة،سيلينيبه

روايةوفي.اليونانفيإيليسملككانبأنهإنديميونحول

فيلاتموسجبلعلىيعيشراعياكانبأنهيروىأخرى

تأتيكانتسيلينىأنالأساطيرتذكر،كماالصغرىآسيا

اليونانيونكانوقد.نائموهوإنديميونلتقبلليلةكل

نأيعنيفهذاالقمروجهالغيومغطتكلماأنهيعتقدون

فقدالرواياتإحدىوحسب،إنديميونتزورسيليني

قادرةتكنلملأنهاللأبد،ينامإنديميونسيلينيجعلت

كبير،زيوسخيرفقدأخرىروايةوفي،موتهتحملعلى

شكلأيفى-الموتبينإنديميون،اليونانزعمفيالالهة

فاختاروالخلود،الدائموالشبابالأبديالنوموبين-يختاره

.الأسطورةزعمحدعلىالأبدإلىالنومإنديميون

أبعدإلىوناعمنادر،كيميائيفلزيعنصرالالدصم

مستقلأالعنصرهذايوجدولافضيابيضولونهحد،

معدنمنمعينةخاماتمنالإنديوممعظميستخرج.بذاته

ذأتالالاتمحامللطلاءالإنديوميستخدم.الزنك

متساويةبطبقةالإنديومفوقالزيتينتشر.الفائقةالسرعة

عنصريزيد.بسلاسةتدورالمحاملويجعل،السفك

وتضاف.الجرمانيومعنصرداخلالكهرباءسريانالإنديوم

الجرمانيومعنصرإلىالإنديومعنصرمنجداقليلةكميات

الراديوأجهزةفيتستخدمالتىالترانزستوراتلصبع

ال!لكترونية.والاجهزة

هوالذريورقمهول،.هوكيميائيرمزالإنديوملعنصر

حرارةدرجةفىويذوب.411ر82هوالذريووزنه،94

قدرهاحرارةدرجةفىويغلي،م61.5651قدرها

رايخ،فرديناندالعنصرهذااكتشف.م0802

.أم863عامألمانيافىريختروهيارونيموس

الكيميائي.العنصر:أيضاانظر

يص!رنهائيإنذارأومطلبأومقترحالأ!حيرالإلدار

الاخر.الطرفإلىالمتفاوضينالطرفينأحدمن

الدوليةالشؤونفيعادةالمصطلحهذاويستخدم

موقفعنالقوةوشديدةمحددةبطريقةالتعبيريتمحيث

عادةالمطلبم!ذاويكون.الدولإحدىمطلبأو

قبوليتملمإذااخرعنيفإجراءبأيأوبالحربتهديد

النهائى.الموعدحلولقبلالمطلبفىالواردةالشروط

وأشخصمنفيهيطدبأمرالقضائىالإفدار

ألامتناعأو،بفعلهيقومونماشيءأوعملوقفأشخاص

الإنذارالمحكمةوتصدر.لفعلهيخططشيءعملعن

تكفيأنيمكنلاوحدهاالنقودأنتجدعندماالقضائي

.الوقوعوشكعلىالذيأوالواقعالضررعنللتعويفه!

الإنذاراستخدامالممكنمنلحالتينمثالينهناونجد

العلامةيقلدماشمخصكانإذاأ-فيهما:القضائي

منيطلبأنيستطجعالعلامةتلكصاحبفإن،التجارية
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عنبالتوقفالآحرالشخصبهتأمرإنذارإصدارالمحكمة

لتغييرماشخصخططإذا2-.التجاريةالعلامةتقليد

ذلكحقمنفإنما،مزارعحقوليرويمائيمجرى

بموجبهتأمرإنذارإصدارالمحكمةمنيطلبأنالمزارع

فإنالحالتينهاتينوفيالماء.مجرىتحويلبعدمالشخص

تعوضولنالتجاريةللعلامةالكاملةالقيمةتعيدلنالنقود

الماءمجرىفقدانعنالمزارع

أماحصريا.إنذارامابعملالقيامبعدمالأمرويسمى

الأولمجراهاإلىالأموراوإعادةماشيءبعملالأمر

تتصرفأنالمح!صمةعلى!صانوإذاإلزاميا.إنذارافيسمى

تن!!أنإلىنهائيغيرأومؤقتاإنذاراتصدرفقد،بسرعة

الإنذارتجعلأنالقضيةنظروتستطئبعد.القضيةفي

بالقضية.خاصةأخرىأوامرأيإصدارترفضقدأودائما

النيوزيلنديةالأستراليةالجمعيةلاسماختصارالأساس

فىمهمادوراتؤديعلميةمنظمةوهي،العلوملتقدم

الكومنولث.شعوببينماأ!لميةاالمعلوماتتبادلتحسين

مئاتتوزعأنويم!ششهرا.18كلالجمعيةتجتمع

أ!احداالأجتماعافيأعلميةاالموضوعاتحولالأوراق

المجلةالجمعيةوتصدر.أيامخمسةعادةيستمرالذي

تحتأم888عامفيالجمعيةتأسست.للعلومالأمشرالية

الحالياسمهاوتبنت،العلملتقدمالأ!شراليةالجمعيةاسم

.أم029عامفي

المتطوعينأفرادمنمكونةأ!شراليةعسكريةقوةالأصاك

-أ19)4الأولىالعالميةالحربإبانمصرفيتشكلت

رجل000/03وقوامهاالقوةهذهاشتركتام(.189

جاليبوليجزيرةشبهاجتياحفيالأخرىالحلفاءق!اتمع

.أم19ءعامأبريل25في

ا!شجابةالدردنيلمضية!بمهاجمةالقرارجاء

علىالضغطازدادعندما،الرولمسيةالحكومةلامعتغاثة

فييطمحونوكانواالقوقاز،جبالفيالرومميةالقوات

.الانسحابعلىالأتراكيجبرقدبريطانياهجوماأن

الدردنيلمضيقعلىالبريطانيالهجوممنيوعندما

احتلالبمحاولةالقيامالمتحدةالمم!صةقررت،بالفشل

جاليبولي.جزيرةشمبه

أضحماالجزيرةشبهفوقالحليفةالقواتإنزالكان

من000.75فيهاشتركإذ.نذاكبنالتاردفيإنزال

وفرنساوبريطانياأمشراليامنكلمنوالجنودالضباط

.ونيوزيلندا

وأنزل.الجزيرةشبهطرففيالرئيسيةالقوةإنزالتم

تزيدلمسافة،غاباتيبفىالأنزاكوالنيوزيلنديونالأستراليون

جبسمىجزءفي،الشمالأقصىإلىكمأ6على

أولفىرجل000621الشاطئعلىأنزلوقد.الأنزاك

إنزالهمتم.لممابقةقتاليةخبرةبلامعظمهماكان،للقتاليوم

وبعد.بقليلالفجرقبلوالمدمراتالحربيةالسفنعلىمن

.دفعاتعلىالمزيدإنزالتتالغذلك

بينوخاصة،بالغةباصاباتالحليفةالقواتمنيت

الأتراكأخذحيثالإنزالعملياتخلالالأنزاك

جعلهمكاللحلفاء،البحريةالهجماتأحضرةاحتياطاتهم

ولم.الجزيرةشبهأنحاءفيالحربيةتحصيناتهميدعمود

وأكيلومترمنالأكثرالتقدممنالأنزاكاقواتتتم!ش

تميزالأتراكأداءلأن،الجزيرةشبهداخلكيلومترين

أثناءحسنابلاءأبلواوقد.والمرونةالفائقةبالشجاعة

الأتراكاستحكامات)أحدباينلونمنطقةعندفاعهم

بشبهحصينةمواقعالتركيةللقواتكانوقد(.القوية

الحصولوفيبالفشلباءالطرفينجهدأنغير،الجزيرة

.كبيرةمكاسبعلى

المحدودالحجممعللمنطقةالجغرافيةالطبيعةوتكالبت

حصلواممالاكثرتقدمهممنالحدعلىالحليفةأطقوات

رئاسةالفادحةخسائرهمدفعتوقد.قليلةمواقعمنعليه

شبهمنبالانسحابلهمأوامرهاإصدارإلىا!امةاأعيادةا

أنزلأنبعدأم519عامديسمبرفيذأ!كوتم.الجزيرة

الهزيمة.التركيالجيمقبهم

حريرةشمهع!لراتالأنزاكقوات

العال!يةالحر!أتماءالترحصةحاليمولي

سةالريطاالقواتهد!وكاد.لىالأشا

اضصالدردلي!!مصاية!لتحهوالألراكرا

حملةلمتعلتوقدالحلطءسم!مها

الأتراك.االح!ودلسالةحاليولى

ث!

!ج!الأنزاموقع
ا!لركجبأ!ألمجيزح!في،مايو

اجمه!!نزاك/ايىل!

لحرايجةا!حيوص

بريطاليةووات

25/4/1115

ص

!ثطروكأ-سصكاا

!،!الهوزرأنىص!باالمكدرةالمنطقة

!أح!خم!حكل)يم!تركيا

1!اءث!!حمح!شقي3حم!لا*-
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العسكريةالأنزاكفرق

أكبرفيبالاشتراكقامت

الإنزالحملات

التاريخ.لىالسمكرية

عامذلكوكاد

تكدمتوقد.ام159

والعتادبالمؤنالشواطئ

الساحلبطهولالسسكري

شديدالصخري

جزيرةلشبهالالحدار

التركية.حاليبولط

الحملةتلكفيالأستراليينالجنودمنالقتلىعددبلغ

المعاركفيالمصابينرنمن1)85!ماتكماء،2833

الأمشراليينمنفقدوامنمجموعأصبححتىنفسها،

الأسعتراليينمنالجرحىببكلددكما.818.7

2،و721النيوزيلنديينمنالقتلىعددوبلغ.أ.4419

.275.4الجرحىوعدد

قامإذمصر.فيمرةأولأنراككلمةاستعملت

مطاطىخاتمبعملوملنجتونليتلالأستراليانالرقيبان

القواتبرئاسةالسجلاتلتوثيق..ز.ا.كأ.نبالأحرف

لها،شفرياسماستعمالالرئاسةقررتوعندما.بالقاهرة

بيردوودالجنرالبديوانكاتبوهو-وايت.أ.تالملازمقام

أنزاككلمةأحرفاستعمالباقتراح-القواتبرئاسةالقائد

أنهبعد،فيماليتلالرقيبوادعى.الشفريللاسمنفسها

الاسمواعتمدوايتللملازمبالاقتراحأوعزالذيهو

.أم519عامينايرفيللامشعمالالضفري

وعطلة،لأنزاكتذكارياقومياعيداأبريل25يوموصار

هذهأولأقيمونيوزيلندا.أستراليامنكلفيرسمية

الولاياتبقيةوقامت.أم619عامفيبرزبينفيالأعياد

تخليداالذكرىبهذهالاحتفاءفيكوينزلاندبتقليد

والنيوزيلنديةالأمشراليةالقواتبهاقامتالتيللتضحيات

العملياتمسرحفىالحليفةالقواتوبقيةوالبريطانية

قدامىويعمد.أم009عامأعقبتالتىالعقودفىالحربية

المواكبفيللاشتراكالمناسبةهذهالتجمثيإلىالمحاربين

.الذكرىبهذهللاحتفاءالطرقاتفيالعسكرية

الذينبذكرىوالمحاربينالقادةمنكثيرويحتفي

بمدينةويوجد.العسكريةجاليبوليحملةفياستبسلوا

بهاقامجليلةأعمالذكرىلتخليدأقيمتمثالملبورن

كيركباترلجث،سيمبسونجونيدعىمغمور،محارب

منكثيربإنقاذالمحاربهذاقام.سمسمونباسماشتهر

أثناءدفىالمسمىبحمارهمستعيناالأماميةالخطوطجرحى

عاممايو91فيقتلوعندما.بجاليبوليالأولىالشهور

وحيدا.المعسكرإلىحمارهرجعأم519

أسترأليامنكلبينمشتركةدفاعيةمعاهدةأدرس

الكلمةوتتكون.الأمريكيةالمتحدةوالولاياتونيوزيلندا

البلدانمنكلاسممنالأولىالحروفمن

فيالمشاركةالبلدانأعلنتوقد.د!ولر322المشتركة

الهادئالمحيطمنطقةفيمسلعهجومأياعتبارالمعاهدة

المشتركةالأخرىالاقطارلبقيةتهديدامنها،أيضد

المشتركللخوبالتصديقوكلتعهدكما.بالمعاهدة

علىالتوقيعتم.الدستوريةالإجراءاتتتيحهماوفق

عامسبتمبرأولفيفرانسيسكوسانفيالمعاهدة

عامأبريل92فيالمفعولساريةوأصبحت.أم519

.ام529

وأالثلاثةالأقطارخارجيةوزراءالأنزسمجلسيضم

حلولإلىالتوصلإلىالمعاهدةوترمي.عنهمينوبمن

منأيفيهاطرفايكونالتيالدوليةالخلافاتلفضسلمية

منواحدا-عسكريونملحقونيقومكماالأعضاء.الدول

نصوصلتنفيذالعمليةالتدابيرفيبالنظر-قطركل

.المعاهدة

عامةسياسةنيوزيلنداحكومةتبنتأم849عامفى

ذاتالحربيةالسفنبمقتضاهتمنعبعد(فيماتشريعا)صارت

النووية،بالطاقةتعملالتيالقماإلبحريةأو،النوويالعتاد

ودفع.الإقليميةمياههادخولأوموانيهاإلىالدخولمن

مأ869عامفىتعلنلأنالمتحدةالولاياتالإجراءذلك

وفقلنيوزيلنداالدفاعيةبالتزاماتهاالوفاءعلىقدرتهاعدم
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السنويالاجتماعواقتصربينهما.المعقودةالأنزساتفاقية

وأ!حتراليا.المتحدةالولاياتخارجيةوزيريعلىللمجلس

وفققائمامازالونيوزيلنداأستراليابينالتعاونأنغير

.المعاهدةنصوص

فيالكيميائيالتفاعليسرعبروتينيجزيءالإلريم

تحدثالتفاعلاتفإنالإنزيماتولدون.الحيةالكائسات

غيرالحياةتصبحولهذاأبدا،لاتحدثقدأوشديدببطء

حية،أجستوأص!صهاأنزيماتالحيةالخلاياكلتنتج.ممكنة

الجزجاتتعدي!!طريقعنعملهاالإنزيمجزيئاتوتؤدي

ينلت!ضالمعدأصةالجزيئاتمعالإنزيماتوتتحد،الأخرى

ينفصلثم،الكيميائيالتفاعلفيهيحدثجزيئيتركيب

إذن.التفاعلعنناتجتغيرلهيحدثلاالذيالإنزيم

نأواحدإنزيملحزيءويم!شالحفاز.دورتؤديممافال!نزيمات

التفاع!!ويحدث،الدقيقةفيمرةمليونكاملاعملىيؤدي

الإنزيمجدونحدوثهلمسرعةتفوثبسرعةالإنزيمبوجود

.المراتملاي!تحتىأوبآلاف

الإنزيماتأنواعمنألافآعلىالإسسارجسمايحتوي

أ!لإلزيماتانوبدو،محددةاحدةووظيفةنوعكليؤدي

.الطعاميهضمأويتحركأويرىأويتنفسأنللمرءلايمكن

علىتعتمدالنباتفىالضوئيالتركيبعمليةأنكما

بتفكيكالإنزيماتمنكثيريقوم.الإنزيماتهذهمثلعمل

ببناءأخرىإنزيماتوتقومألسطموادإلىمعقدةمواد

الإنزيماتمعظموتبقى،بسيطةأخرىمنمعقدةمركبات

تؤديالإنزيماتبعضوأعنتنتجها،التيالخلايافى

يفرزالمثالسبيلفعلى.أخرىأماكنفيوظيفتها

حيثأررقيقةاالامعاءإلىينتقلالذيالليبازإنزيمالبنكرياس

كلمتينمنهوإنزيمكلمةرأط!.الدهونبتحليليقوم

فيالعلماءمنكثيرقام(.الخميرة)فيتعنيانيونانيتين

التيوالتفاعلاتالإنزيماتبدراسةالتاسئكلشرالقرن

سمنربيجيمسالأمري!يكان.الخميرةإنزيماتتسببها

خالصاإنزيماعزلمنأولالحيويةأمميمياءافيالمتخصص

قامحيثأم،269عامفيبلوراتشكلعلى

الفاصوليا.منأطبول(محلل)إنزيمالولازإنزيمباستخلاص

عاموفي.بروتينيةجزيئاتهيالإنزيماتأنوأثبت

كيميائيا--إنزيمبتصنيعمرةولأولالعلماءقامأم!96

إلىحمضبتف!صيكيقوموالذي،الأمينيةالأحماضمن

افووي.الحمضانقر:.أخرىأمينيةحموضجزيئات

لتقومجديدةصناعيةإنزيماتتحضيراليومالعلماءويحاول

الطيعة.فيلاتوجدبتفاعلات

رؤيتهاصولايم!شجدادقيقةالإنزيمات.البنية

عنلمجعرفونالعلماءأنإلا،الضوئيةالمجاهيرأقوىباستعمال

حضح!ص7-3ءخ!س

+.--ةيرثأ

ءل!ي.ء"،ص*س-.!

اللعاالاميلار

لمسأاللعابيةالغدة

رأتلوهيدكر

!خسسحسنجكرياا

لهار

هورديقةلداءمعالأا

الحسم.فىلاستحدامهالطعامتهصماأعصمياالحهارشالإنزيمات

إنزيم،اللعابيالأملازشمتلا،معيمة،:ظيفةلعم!إنريمحاياترءحت

إلىال!صلوهيدراتتفتبرتحليلىعلىحعملى،أطعاليةااررداتثر!ه

المعدةجدرانتفررهالذيرالهفمينأما.ألسصأسيمائيةإتشبامر

تفررهالذيالدهيات(تحليل)حميرةالليبازوكدلككروقير.شيعط

.الدهونشحليليقوماررقيقةاالأمعاءاداحلالسكرياس

بأشكالتوجدالإنزيماتأنعديدةبحثأ!ماليبطريق

والحيواناتالنباتاتلإنزيماتأنومع.عديدةوأحجام

الطريقة.بنفستعملأنهاإلاعديدةبروتينيةبنىالختلفة

تفاعلإحداثمنالإنزيمذلكإنزيمأيبنيةتم!ش"

يأبنيةتدميرويمكن.الأخرىالجزيئاتفيمع!تكيميائي

،المثالسبيلفعلى.بالقلوياتأوالأمينيةأوبالحرارةإنزيم

الإنسانعندالمرتفعةالجسمحرارةأنالعلماءيعتقد

عملتبطلالحرارةلأن،الموتإلىتؤديقدم(45)2

عملهاالقاتلةالسموممنالكثيروتعمل.الحيويةالإنزيمات

الأمراضتحدثوقد.مهمةإنزيماتإتلافطريقعن

فينقصوعندهميولدونالذينالأشخاصعندالوراثية

تصيباعتلالاتالأمراضهذهوتشمل،معيمةإنزيمات

(الدمفياللبنسكر)وجودالغلاكتوسيميامثلالدماغ

ل!!أ!.باختصاراالمعروفأمميتونيةاالفنيليةالبيلةومرض

عنالفحوصتكشفأنيمكن،الحالاتمنكثيروفي

بعضفيالحالاتهذهويعالإلأطباء.الإنزيماتقصور

لمئالعقاقيرواستعمالتغذيةنظاموضعطريقعنالأحيان

العقلية.والإعاقاتالتشوهات

يجببعضهاأنإلا،بروتيناتهيالإنزيماتأنومع

عملها.أداءمنلتتمكنبروتينيةغيربجزجماتيرتبطأن
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مثلمعادنهيالبروتينيةغيرالجزيئاتهذهمنوكثير

كعناعحرتوجدوهي،المغنسيومأوالحديدأوالنحاس

ممطوالأخرى،للتفاعلضروريةضئيلةبكمياتاستشفادية

ارتبطوإذا.المساعدةالإنزيماتتسمىعضويةمركبات

للإنزيمولايمكن.مجموعةتسمىالوحدةفإنمساعدإنزيم

منفردا.يعملأنلمجموعةالبروتينىللجزءولاالمساعد،

فيتاميناتمنالمساعدةالإنزيماتمنالعديديتكون

علىالشخصغذأءيحتولمفإذا!.فيتاميناتخصوصا

للأنزيماتلايمكنفإنهالفيتاميناتهذهمنكافيةكميات

اعتلالاتتظهروقد.المطلوببالشكلعملهاتؤديأن

الفيتامين.انظر:الجسمفيمختلفة

فبالإضافة،كثيرةفوائدللإنزيمات.الاستخدامات

المصنعينفإنالجسمداخلالطجيعيةوظيفتهاإلى

؟المنتجاتمنواسعةتشكيلةصناعةفىيستخدمونها

إنزيماتعلىالمنظفاتبعضتحتوي،المثالسبيلفعلى

كماالبمقتسببالتيالدهونأوالبروتيناتتفكك

والخبزالحيويةالمضاداتصناعةفيايلإنزيماتتستخدم

ومنتجات،والفيتاميناتوالخلوالسكروالقهوةوالجبن

تحتويالتيالعقاقيرالأطباءيستخدمكما،كثيرةأخرى

تجلطوتحليلالجروحتطهيرعلىالمساعدةفيإنزيماتعلى

ولفحصاللوكيميا،منمعينةأنواعوتخفيفالدم

البنسلين.ضدالمرءحساسية

كميةقياسطريقعنالأمراضالأطباءيشخصكما

الأمراضهذه.الأخرىالسوائلوفيالدمفيالإنزيمات

القلبوأمراضواللوكيمياوالسرطانالدمفقرتشمل

واسعبشكلمستقبلاالإنزيماتتستخدموقدوالكبد.

وقد،نافعةمنتجاتإلىالصحيالصرفمياهلتحويل

تضرالتىالنفطبقعمنالتخلصفيالإنزيماتتساهم

إلىالنفطبتحويلالإنزيماتفتقوم،والمحيطاتبالبحيرات

البحرية.للنباتاتغذاء

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الخليةالتحمر

الحيويةالكيمياءالهضميالجهاز

الهضمينالأغديةحفظ

الغربيالساحلعلىسياحيومنتجعصغيرميناءأشيو

آثارعلىفيهعثر.نسمة27لأ.49سكانهعددلإيطاليا.

كاليجيولا،الإمبراطورمنكلبهولد.كثيرةرومانية

الثانيةالعالميةالحربإبانعنيفقتالبهوقعوقد،ونيرون

قوامهاقواتبإنزالالحلفاءقامعندماأم(9-45أ)939

صناعتهالأسماكصيديشكلبه.جندي.00036

الرئيسية.

م(.612-712هـ،أق.هـ-39).مالكبنأنس

.الخزرجمنالنجارببنىنسبهيتصلأنصاريصحابى

اللهرصأنسكانالمدينةك!!اللهرسولقدمعندما

ورجتسليمأمأمهبهفأتت،عمرهمنالعاشرةفىعنه

يرعاهعدي!الرسولوكان،بخدمتهليقوميقبلهأنظ!م!النبي

شبولماصغيرا.وكانبدرإلىصحبهفقد،معهويصحبه

.غزواتثمانيظ!تاللهرسولمعغزاعنهاللهرضيأنس

منيتلقاهالعلمعلىحريصاأميناعنهاللهرضيكان

تعلمواأنشئتمماالعلمتعلموا:"لمأقوالهومنكل!شولاللهرسول

وكانتبه"تعملوأحتىالعلمعلىيأجركملااللهفإن

كماع!ي!اللهرسولبصلاةتكونماأشبهأنسصلاة

عنه.اللهرضىهريرةأبوبذلكحدث

قال.عليهويعطفبأنسيرأفءد5ضيربوالرسولوكان

وفيالسفر،فياللهرسولخدمت:عنهاللهرضيأنس

لضىءولاصنعتهلمصنعتهلشيءليقالماواللهالحضر،

"لم.هكذأهذاتصنعلملمأصنعهلم

اللهرسولرجتجليلةصحابيةكانتسليمأموأمه

وولدامالأارزقهاللهململم:!!فقاللأنسيدعوأنكل!ص!

المائةجاوزحتىعنهاللهرضيأنسفعاش!فيه"،لهوبارك

الوفير.المالعليهوتدفق

،الناسيحدث،البصرةإلىثم،دمشقإلىأنسرحل

عاموفاتهوكانت،الصحابةمنفيهاماتمنآخروهو

عنروىإنه:فيهقيلومما،م271لعامهـالموافق39

ومسلمالبخاريلهاتفقحدشا.2286ظ!سطاللهرسول

حديثا،بثمانينالبخاريوانفردحديثا،وثمانينمائةعلى

بتسعين.ومسلم

لرصدسجلالأنسابسجل.سجل،الأئساب

شاملة،فائدةذايكونولكي.النباتأوالحيوانسلالات

أصولتميزالتيالخصائصعلىالسجليحتويأنتحتم

ومماتها.ميلادهاوتواريخأسمائهابجانبالسلالات

منلتمكنهمالبياناتهذهالحيوانمستولدوويستخدم

،الحيواناتصغارعليهامشكونالتيبالخصائصالتنبؤ

البياناتوهذهشعرها.ولونالجسمانيةوقوتهاكأحجامها

نشأتولذا،النسلتحسينعملياتفيبالغةأهميةذات

الخاصةالسجلاتبرصدلتعنىالمستولدينجمعيات

الحيوانإلىويشارالاستيلاد،فيالمستخدمةبالحيوانات

مسجل.بأنهعندئذ

أنهافىاختلفتوإنأيضا،مفيدةالنباتاتوسجلات

أما.المفردةالنماذجمنبدلآالمجموعاتتطورترصد

شجرةباسميعرففيمافتسجلالبشريةالسلالاتأنساب

المتوارثة،الأمراضبعضدراسةالعلماءويستطع.العائلة
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انظر:.السجلاتلهذهدراممتهممنالخلقيةوالعيوب

علم.،الأنساب

الوراثة.بمعلم،الوراثةالاستيلادبم:أيضاانظر

سلالاتدراسةع!مهوالأنسابعلم-.،الأئساب

فيمهمةبأحداثمرتبطةسجلاتعلىبناءالعائلات

الطريقةفيالأنسابعلميبحث.وأسلافهمالأفرادحياة

سجلاتمن(النسب)سلسلةالأسلافلمعرفةالمستخدمة

اعائلات.افيالقرابةصلةوتحديد،منطوقةأومكتوبة

لأسبابالعائليةاسملالاتافيبالبحثالناسيقوم

بدافعالعائليةأصولهصعنالناسبعضيبحث؟عدة

لوراثةالقانونيةالحقوقتحديدفىاخرونويرغب.الفضول

الغربفيخاصةالأفرادبعضأنإلىإضافةممتلكات

نتيجةالعائليةهويتهمفقدوالأطفالوالدينعنيبحثون

التبني.أوالطلاق

بتسجيلأحائليةااسملالاتفيببحثهالشحصيبدأ

يضافثمالنمسب()شجرةالعائلةشجرةعلىاسمه

شجرةتتوسع.وهكذا،الجدينفوالدا،فالجدانالوالدان

ووفاته.،وزواجه،ولادتهوم!صانرمنبتحديدالعائلة

هيأ!ائليةاالهويةلتحديدالسجلاتوأفضل

،الزواجوعقودالميلاد،شهاداتمثل،المدونةالسجلات

بهذهوغيرهاالحكوميةأزرظتبتحتفظ.الوفاةوشهادات

العائلة.فيهاعاشتالتيالمناطقفيالسجلات

صلةسجلاتفيالبحثالضروريمنيكونوربما

السجلاتهدهوتشتملما.شخصعائلةلتحديدالقرالة

ومن،والممتلكات،والأراضيالإحصاء،سجلاتعلى

.النكاحعقوديكتب

البيت،فيالعائليةالسلالاتعنأجحثاعمليةتبدأ

وسجلاتمدونةسجلاتمننسختوجدقدحيث

الرسائلمنمعلوماتعلىالحصوليمكنكما.القرابة

العائليوالتاريخ،والنعي،الصحفوقصاصات،العائلية

يحفظمنإلىال!ضابةهي،التاليةوالخطوة.المدون

الأنسابعلمبجمعياتالاتصالأو،الحكوميةالسجلات

العامة.المكتباتأوالمحلية

فيهمفظهر،كبيرةعنايةالأنساببعلمالعربعني

العالموكان.والإسلامالجاهليةفيالنسابينمنكبيرعدد

الإسلامفيأشهرهمولعل،النسابةيسمىالعلمبهذا

كانتالقبليةالعصبيةأنشكمنولي!م!.الصديقأبوبكر

منوشطراالجاهليةفيالأنساببعلمالعرباهتماموراء

منكثيراهتماموراءالرئيسيالعاملأنإلا،الإسلامصدر

علىالإسلاميةالعصورفيالأنسابدعلموالمسلمينالعرب

الكثيرينحرصالأحيانمنكثيرفيمبعثهكاناختلافها،

فيستخدمالانأما.أسرهممكانةعلىالمحافظةعليمنهم

علاقةلهاجداوللإعدادالحواسيبالانسابعلماء

المعلوماتلتبادلوذلك،الأسريةوالسجلاتبالأنساب

.المكتباتمنوامشعادتها

بيناللأرضوجهعلىللهمخلوقوأكرمأفضلالإفسان

صورةفيبهجاء.فعدلهفسواهاللهخلقه.الكائناتجميع

عنيميزانهاللذينوالنطقبالعقلموهوبةمتسقةمستقيمة

.الأخرىالكائناتبقية

والعين.والأذنوالأرجلالأيدياللهوهبههذابجانب

قوةقيادةتحتبهاالعمليستطيعنحوعلىفيهرأوحدها

احتوتوماالأرضلهوخلق.إياهاللهمنحهاالتىالعقل

والهواءالسماءلهوخلقوثمار،ومعادنكنوزمنعليه

عملهمادةذلككلمنليتخذ-والدوابوالشجروالبحار

لكمجعلالذي):تعالىقال-أجلهامناللهخلقهالتي

ماءالسماءمنوأنزلسبلافيهالكموسلكمهداالأرض

أنعامكم!وارعواكلوا-":شتىنباتمنأزواجابهفأخرجنا

والحميروالبغالوالخيل):أيضاوقال.5345-:طه

تكريمعلىيدلهذافكل8.:أصح!ا!ثووزينةلتركبوها

كرمنا)ولقد:تعالىلقولهمصدافاخالقهقبلمنالإنسان

.07:ءال!سرا!آدمبني

وأصلالبشريالوجودأساسهوالإنسانأنكما

الحضاراتويؤسسالمدنياتيبنيعمرانهومنهجبقائه

استغلالهبفضل-كريمةمستوياتإلىبنفسهيصلحتى

.إياهاللهمنحهاالتيالعقليةللقوة

الأرضعلىالأديانخاتموهوالإسلامجاءولقد

نظامإلىودعاوالنفسالجسممفاسدمنكثيرعلىفقضى

بقائه،ودعموتنظيمهاالإنسانبحياةكفيلاجتماعي

كيانعلىللحفاظصحيحارمزاالإسلاميالدينفكان

والمساواةالحريةإلىدعافقد.وجماعاتأفرأداالإنسانية

العلمإلىأيضاودعاالسليمةالحياةفيالقيمأولوهما

فىوتتطوروتزدهرالأموترقىالإنسانيةتكتملبهالذي

.الحياةمجالاتمنمجالكل

مهمينقسمينوالعلمالدينيبقى،الأيامهذهففي

ولكن.الإنسانىالوجودحقائقلفهمالناسجهودمن

أيضاالبشرتساعدللدراسةكثيرةأخرىمجالاتثمة

الإنسانعلممثل:أنفسهمعنالمزيدليتعلموا

الإنسانيةالثقافاتبدراسةويختص)الأنثروبولوجيا(

اللغةعلمويختص.والثقافىالطبيعيالبشريوالتطور

علمفيالاختصاصيونويدرس.للغةالعلميةبالدراسة

كماالذهنيةوالعملياتوالحيوانالإنسانسلوكالنفس

تضمالتيوالمؤسساتبالجماعاتاللاجتماععلميختص
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ليحافظوالفناللعةامحتخدملقدآحر،مخلوقأييمتبهلاالإنسان

(أعلاهالصورة)فىالمتحىمرشدةوتقومالتاريني.عبرالمعرفةعلى

قديمةعصورفيالمعيشةوانماطالصينيةالمبانيبوصف

بدراسةيعنىالتاريخوعلم،الإنسانيةالتجمعات

هذهمنمجالولكل.الماضىفيالإنسانيةالأحداث

المقالةهذهتصف.الموسوعةفيمستقلةمقالةالمجالات

الحيواناتعنالبشرتميزالتىوالثقافيةالطيعيةالمميزات

والثقافىالطيعيالتطورأيضاالمقالةوتتتبع.الأخرى

البدائيين،البشرحياةعنالمعلوماتمنولمزيد.للإنسان

التاريخ.قبلماشعوب:انظر

البشرخصائص

جميعالأحياءعلماءيصنف.العلمىالتصنيف

الطائمة:علىتشتمل،مجموعاتفيالحيةالكائنات

طائفةالبشرويتبع.والنوعوالجنسوالفصيلةوالرتبة

،الثديياتمننوع000.4حواليويوجد.الثدييات

والفيلةوالكلاب،القططمثلمخلوقاتعلىوتشتمل

عمودالثدساتكلولدىالماء(.)ثعالبوالقضاعات

ثابتة.جسمحرارةودرجةأطرافوأربعةوشعرفقري

غددبهاتوجدالتيالوحيدةالخلوقاتهىالثديياتوإناث

صغارها.لتغذيةوذلكاللبنلإنتاجخاصة

القردةومعهمالبشر،الغربيينالعلماءبعضويصنف

من)حيوانوالهبار)الهبارات(،والليموراتوالنسانيس

قرد)الترسير:والترسيرات(،الذنبطويلالقردةفصيلة

الثديياتالمسماةالثديياترتبةفيالأشجار(يسكنصغير

والقردةالبشرالغربيينالعلماءبعضأيضايصنف.الراقية

فصيلةوتتألفهومنيدي.الإنسانأشباهالعليا:الفصيلةفي

قبلماوأسلافالبشرمن)هومنيدي(الإنسانأشباه

الوحيدينالأحياءالبشريمثلللبشر.صلةالأقربالإنسان

تعنيالتياللاتينيةالكلمةوهيهومو،يسمىلجنس

حيواحدنوعمنالجنسهذاويتألف،الإنسان

خلالمنعرفتمنقرضةعديدةبشريةوأنواعهوموسابين

تعنيانسابينهومواللاتينيتانالكلمتانالأحافير.بقايا

النوعإلىالحاليينالناسكلوينتميعاقلا،إنسانا

عليهآدمإلىينتمونالبشروكل،سابينهوموسابين

الكريم.القرانبذلكصرحكما،السلام

وحيواناتالبشريشترك.الطبيعيةالخصائص

)التكوينالطبيعيةالمميزاتمنكثيرفيالأخرىالرئيسيات

حاسةعلىوالقردةالبشرمنكلاعتمادمثل(الجسماني

ويمتلك.البيئةعنبمعلوماتهميتعلقفيماالممتازةالبصر

إبصاراوحساسةوشبكياتكبيرةعيوناوالقردةالبشر

لديهمأنكما(.العمقإدراكعلى)القدرةإستريوسكوبيا

لدىويوجدكبيرا.ودماغاالتطورعاليعصمبياجهازا

مرنةطويلةأصالغالرئيسيةالحيواناتمنوكثيرالبشر

للإمساكمقابلاوضعاتأخذأنبإمكانهامتقابلةوابهامات

منبدلأوالقدماليدأصالغفىأظافرإلىبالإضافةبالأشياء.

الخابى.

عنالبشرتميزالشالطبيعيةالمميزاتمنواحدةإن

الوقوفعلىالناسبقدرةيتعلقالأخرىالرئيسيات

بصفةالمقدرةهذهوتتطلب.رجلينعلىوالمضيمنتصبين

عضلاتالإنسانبردفوتوجد.قويةطويلةأرجلارئيسية

الجذعوتوازن،للأمامالجسمتدفعالعضلاتوهذه،قوية

عكسوعلى.المشىحالةفيرجلكلعلىبالتبادل

الأشجارتسلقفيالوقتمعظمالقردةتقضيذلك،

ويوجد.الأربعةالأطرافكلعلىالمشيأووالتأرجح

أطولوأذرعتهانسبيا،ضعيفةعضلاتالقردةبأرداف

أرجلها.منوأقوى

الفقريالعمودعنالإنسانفىالفقريالعموديختلف

منالسفليالجزءفىتقوسبهيوجدحيث،حيوانأيفي

الوضمإلمنتصبجعلفيالتقوسهذاويساعدالظهر.

الحوضفوقللجسمالجاذبيةبوضحمركزوذلكممكنا،

خصيصاللمشيتكيفتقدالإنسانقدمأنكما.مباشرة

الأربعةأطرافهاجميعفتستخدمالقردةأما.الرجلينعلى

وأالأشياءتمسكأنيمكنهاكماأجسامها،ثقللتتحمل

فيأماأيديها.تفعلمثلماتقريبابأقدامهاعليهاتقبض

ولأصابع،للجسمالكليالثقلتتحملالقدمفإنالإنسان

التحركأوالأشياءعلىللقبضمحدودةمقدرةالقدم

بحرية.

ذإالنمو،منبعيدحدإلىالبشريالدماغوصللقد

حجمضعف،الأقلعلى،الإنسانفيالدماغحجميبلغ

جمجمةفإن،الدماغحجموبسببالقرد.عندالدماغ
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آخرحيوانجمجمةأيمناستدارةحثرأتكونالإنسان

.الرئيسياتمن

منأبطأيحونتكويسهمأنإلا،أطولفترةالبشريعيع!

متوسطويتراوح.الأخرىاالرئيسياتفئةمنأيتكوين

عاما.07منوأكثرعاما04حواليبينالإنسانعمرفترة

لسنواتأبويهعلىويعتمدتماماضعيفاالبشريأ!فل11يولد

2وهأ8دينالتامالنضجإلىالبشرمعظمويص!!.كثيرة

فيالبطيءوالتكوينالنمويتيحالعمر.م!فقطسنة

عمابكثيرأطولالدماغونموالتعلمفترةتكونأنالإنسان

.أخرىأنواعأيفيموجودهو

مظاهرالحيواناتبعصأصدىيوحد.الثقافيةالخصائص

)قردأسشصالرياصغارتتعلممثلأثقافتها.علىتدلبسيطة

الأصرادامند(أغرراأذكىأحلهرالغوريلا،منأصغرإفريقي

،الأدواتبعضتشك!!كيفجماعتهافيسناالأكبر

وسبأطريقعنالأبيضالنملالأفرادهذهوتصطاد

نأكما.الأبيضللنمل!صمةفيوغرزهماغصينتقشير

فيوتسقعهاإسفنجيةوتجعلهاتم!إلأوراقالأفرادهذه

.تشربأنأجلمنالماء

شصلأخسانيسواالقردةممهامعينةحيواناتوهناك

منهائلةمتنوعةمجموعةطريقعنلبعضبعضها

.الإحساسأرأ!الالفعاعنتعبرالأصواتوهذه.الأصوات

يبدوول!ش،أصبسيطهةااشسائ!!لتبلئبعضوسيلةتكونوقد

شيءأيإلىترمزأديمكسهالاالحيواناتهذهأنظاهريا

عنالإنسانلقافةاللغةتميز.فكرةأيإلىأوبالحمم!مدرك

الاستخدامخلال.الأخرىالمحلوقاتثقافةأشكالكل

يرمزواأنمنالناساللغةتم!شللرموز،المدروسالمفصل

حسيا،المدركةالأشياءعنويعبرواالمعقدةالأفكارإلى

الزمانفيبعضعنبعفمهامتباعدةتكونالتيوالأحداث

تفسيرعلىالقدرةالبشرطور،اللغةولاستخدام.والمكان

يختلف!الذيالأمر،عالمستوىعلىوحلهاالمشكلات

ينقلواأنمنالبشراللغةمكنتكماآخر.مخلوقأيعن

حيل.إلىجيلمنوالمهاراتالمعرفة

للإنسانالجسمانىالتطور

السمواتخلقتعالىاللهأنالكريمالقرآنذكر

اهتمال!صيموالقرآن.أيام!متةفىفيهنوماوالأرض

ومكانتهوطبيعفوخلقهأصلهوبينخاصااهتمامابالإنسان

نأالحريمالقرانفىوجاء.تعالىللهوعبوديتهئناتال!ظبين

خلقاخلقهاللهوأدجميعا،البشرأبوهو(السلام)عليهأدم

كاملا.استوىحتىمتطورةبمراحلمرخلقهوأنمستقلا

منخلقكمأنآياتهومن)تراباكانآدمأن،الإنسانفأصل

عسىمنلإن).02:الروم!تنتشرونبشرأنتمإذاثمتراب

لا!فيكونكنلهقالثمترابمنخلقهآدمكمللاللهعند

هو)طينافصارالترابإلىالماءأضيفدم.95:عمرالى

ثمعندهمسمىوأجلأجلا،قضىنمطينمنخلقكمالذي

منفيهونفخبيديهاللهخلقهوقد2.:الأسعاماتمترون!أنتم

إنيللملائكةربكقالهـاذ).ملائكتهلهوأسجدروحه

سويتهكإذارزمسنونحم!منصلصالمنبشراخالق

.28،12الحجر:!ساجدينلهفقعواروحيمنفلهونفخت

بالمراحلمرأنبعدالسلامعليهآدمأنالقرانبينوقد

وزوده،هيئةأحسنفيوخلقهفسواهاللهكرمهالسابقة

بهوأناطالأرضفىخليفةوجعلهالمعرفةووسائلبالعل!

واعياعاملاإنسانابذأنوأصبح.اخكليفواالمسؤوأصية

خلقوبدأخلقهشيءكلأحسنالذي)ومكلمالامسؤو

-":مهينماءمنسلالةمننسلهجعلنمبزاطينمنالإنسان

وألأبصارالسمعلكموجعلروحهمنفلهونفخسواهثم

آدموعلم).9-7:السجدة!تشكرونماقليلاوالأفئدة

.31:المقرة.!..الملائكةعلىعرضهمنمكلهاالأسماء

يأدحضطقدالإخباراتوهذهأغرانيةاالحقائقوهده

والارتقاء(،)النشوءالتطورنظريةمثلهذابغيريقولاعتقاد

ابنهونبياأوفلاناأنأومنزها،مقدساإلهالشرايجعلأو

كبيراعلواذلكعناللهتعالى.إلخ...أومثلهأولله

الغربيينبعضيعتقد.الإنسانقبلماأسلا!

جميعهاوالغوريلاالشمبانزيوقردةالبشرأنالوضعيين

مليون18-41منذعاشواحدأصلمنتطورت

المباشرالسلفأنمضىفيمابعضهمزعموقد.!شة

-8منذعالقرامابتكسيدعىمحلوقاكانللإنسان

أحافيراكتشافلكن.مضت!شةمليون41

فيتمتالتى،وباكستانالصينفىرامابتكس

أوضحت،العشرينالقرنمنوالثمانينياتالسبعينيات

قردا.كانالخلوقهذاأن

سنةملايينأربعةمنأكثرمنذأنهالعلماءبعضيعتقد

شبيهلخلوقرقياأكثرشكلإفريقيافيظهر،مفت

)أيسترالوبتكس(.الجنوبيالقردعليهأطلقبالإنسان

هذهأنإلىالكائنهذاهي!صلأحفورةبقاياوتشير

علىتسيروكانتتماما،منتصبةتقفكانتالخلوقات

أءو.012بينيتراوحالكائناتهذهطولوكانرجلين

حجمثلثحواليبيلغفيهاالدماغحجموكان.سم

.العصريالإنساندماغ

نوعأنالغربيينالعلماءمعظميعتقد.البدائيونالبشر

.للإنسانالأولالنوعهو)هوموهبيليس(المماهرالإنسان

مشةمليونيحوالىمنذإفريقيافيالبدائىالإنسانوظهر

القردنوعمنتطورقدأنهزعمهناكوكان،مضت

لنوعالتابعينالأفرادأنالأثريةوتوصإلمعلومات.الجنوبي
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أدواتيستخدمونكانوا)هوموهبيليس(الماهرالإنسان

الح!جمارة.منمصنوعة

توركانا،بحيرةفىالماهرالإنسانأحافيرعلىالعثورتم

معظمويعتقدإفريقيا،شرقيفيأخرىومناطقكينيا،فى

رقياأكثرنوعإلىتطورقدالماهرالإنسانأنالغربيينالعلماء

المنتصبالإنسانالنوعهذاوسمي،التاريخقبلمالإنسان

منذإفريقيافيالمنتصبالإنسانظهروقدإركتس(،)هومو

آسيافيانتشرثم،مضتسنةمليونونصفمليونحوألي

أكبردماغبوجودأسلافهعنالنوعهذأويتميزوأوروبا.

الإنسانويتشابه.الإنسانبجمجمةشبهاأقربوجمجمة

الرقبةجزءفى-يصفونكما-الحالبنالبشرمعالمنتصب

فكوله،منخفضةجبهتهولكن،الجسممؤخرةحتىالممتد

نأكما.الجنوبىالقردنوعوأفرادالماهر،الإنسانمثلكبير

الإنسانثقافةمنتطوراأكثركانتالمنتصبالإنسانثقافة

حجريةأدواتوامشخدمالمنتصبالإنسانصنعفلقدالماهر،

يشعلكيفتعلمأنهكما.أسلافهيفعلكانعماتنوعاأكثر

ومنمضت،سنةمليونونصفمليونحواليمنالنار

بهذاقامالذيالبشرمنالأولالنوعيكونقدأنهالمحتمل

المنتصبالإنسانأنإلىالاحفوريةالدراساتوتشير.الفعل

منالنوعهذاوشطلب،الكبيرةالحيواناتيصطادكان

بينهم.فيماالأفرادوتعاون،الخططرسمالصيد

نأالغربيينالباحثينبعضيرى.العصريالإنسا!

قد)هوموسابين(العاقلالإنسانلنوعالأوائلالأفراد

الأفرادهؤلاءوكان،سنة0002045حواليمنذظهروا

لدل!أنإلا.المنتصبالإنساننوعمعأساسامتشابهين

تكونت،الوقتوبمرورأصغر.وأسناناوفكوكاأكبرمخا

مستديرةجمجمة(سابين)هوموالعاقلالإنساننوعفى

معالعاقلالإنسانتشابهوقد،مستقيمةطويلةوأطراف

وربما،الأقلعلىمضتسنة4....منذالحاليينالبشر

علماءويضع.سنة001).00منذالتشابههذاحدث

فيعاشمواالذينالناسجميع)الأنثروبولوجيون(الإنسان

ا!لعاعرالإنسانتصنيفتحتالأخيرةسنة4.)...اد

نأتعدولامجملهافيالاراءوهذه(.سابينسابين)هومو

المتابعةمستوىإلىترقىلاظنيةوآراءنظرياتتكون

وهى.الارضهذهعلىالإنسانتاريخعناليقينيةالعلمية

)مايقولإذاللهوصدق،لحظةكلفيللنقضعرضة

وماكنتأنفسهمخلقولاوالأرضالسماواتخلقأشهدلهم

.51:الكهفعضدا!.المضلينمتخذ

البشريالثقافيالتطور

هي:أساسيةأطواربثلاثةالإنسانثقافةمرتلقد

زراعية.مجتمعات2-.والجمعالصيدمجتمعات-ا

صناعية.مجتمعات3-

قبلمافترةمعظمطوال.والجمعالصيدمجتمعات

الفاكهةوجمعالصيدمهنةعلىالناسعاش،التاريخ

وتوضح.أخرىنباتيةوأطعمةوالبذور،والجذوروالجوز

الجمعبعملياتوالقائمينالصيادينأنالأثريةالمعلومات

شخصا.05-25منمكونةمجموعاتفىعاشعوا

بدرجةبعضعنبعضهامتباعدةالمجموعاتهذهوكانت

مساحاتفييتجولونالبدائيونالناسهؤلاءوكان.كبيرة

بيئتهممعوئامفيعاشوالقد.الطعامعنبحثاكبيرة

.بكفاءةالطيعيةمواردهامنواستفادوا

والاتالأسلحة:الأولىمخترعاتهمشملتوربما

الأطعمةلجمعأوانإلىإضافة،الحيوأناتلحوموقطعلذبح

،الناسهؤلاءعندالصيدمهاراتتطورومع.النباتية

وذلك،اللحممنكبيرةكمياتعلىالحصمولأمكنهم

الفيلة.فيهابماالضخمةالثدييةالحيواناتبقتل

الثقافيالتطور

لبشريا

ا!اظتاصطيادفيهاتماليمير(،)علىوالجبمالصيدمجتمعات:مراحلثلاتإلىللإنسادالثقافىالتطهورتقسيميمك!

الزراعة،طريقعنغدائهمبمصادرفيهاالا!رادتحكم(،الوسط)فيالزراعيةالمجتمعاتالغداء،أجلمنالبريةالباتاتوجمع

.معقدةومشكلاتضخمةإنجازاتوالنتيجة،المتقدمةالتكنولوجيااممتخدامفيهاتماليسار(،)علىالصناعيةالمجتمعات
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منذالزراعيةالمجتمعاتظهرت.الزراعيةالمجتمعات

استئناسفيالناسبدأأنبعد،.مقمشة9).00حوالي

الزراعيةالأنشطةهذهوأدت،البريةوالنباتاتالحيوانات

بدرجةمنطقةأيفيبهاالمنتفعالغذاءكميةزيادةإلى

البلادوتكونتالظهور،فيالدائمةالقرىوبدأت.كبيرة

والمعتمدالكبيرالغذائيالإمدادودعمبعد.فيماوالمدن

أصسكان.اعددفيالمطردةالزيادةعليه

منيعدولمأضاسامنكبيرلعددالطعامالزراعةوفرت

بعضوأصبح،الطعامإنتاجفييساعدأنفردلكلالضروري

،التجارةأوكالتصنيعأخرىمجالاتفياختصاصيينالأفراد

ال!ضابية،الألظمةأقيمتكماالحكوماتتأسممتوقد

.الحضارةلتطويرالطريقالزراعىالاختراعفتحوهكذا

فيالصناعيةالمجتمعاتظهرت.الصناعيةالمجتمعات

وذلك،الميلاديعشرالثامنالقرنخلالالحديثةصورتها

!مالمولدةالطاقةبوساطةالالاتإدارةالناستعلمأنبعد

تأتى،الحاليالو!توفيأطوقود.أخرىومصادرالفحم

أضفطامنأ!ساعيةاالمجتمعاتتستخدمهاالتيالطاقةمعظم

هذهأحدتتوقد.أضووياأ!قودواالطبيعيوالغازوالفحم

ضخما.تكنوأ!جياتوسعاالوقودلمصادرالمتعددةالأنواع

تحسينإلىصناعياالمطورةوالمنتجاتالعملياتوادت

.الناسمنيحصىلالعددكبيرةبدرجةالمعيشةمستوى

فيممكناالتقدمحعلفىالتطوراتهذهساعدتكما

فىالهائلةالزيادةبينهامن،متعددةأخرىمجالات

الشعوبلكن.الفنيالتعبيرتنوعوفي،البشريةالمعلومات

التقدممنالكاملةالفوائدتنلأصمالاقتصاديةوالطبقات

كثيرحدوثفيالصناعيةالتكنولوجياوتسببت.الصناعي

مخلفاتادت:ذلكمثال،السلبيةالجانبيةالتأثيراتمن

تؤديإنتاجهاطرقأنكما،البيئةتلوثإلىالتقنياتهذه

مناسبة.غيررتيبةوظائفخلقإلىأحيانا

تحدياتالحالىالوقتفىالصناعيةالمجتمعاتوتوأجه

منللا!شفادةالحد!ةالتقنياتتتطورأنويجب،كثيرة

اليومالعالمإن.فعاليةبأقصىالمحدودةالطبيعيةالعالمموارد

بالإضافة.ملوثةغيرلطاقةجديدةمصادرإلىحاجةفي

النمولضبطفعالةأساليبالناسيجدأنضرورةإلى

لكلالعصريةالتقنياتفوائدلمدوأيضا،وتنظيمهالسكاني

العالم.أفراد

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

بها.المتصلةالمقالاتودائمةالتاريخقبلماشعوبانظر:

التاليةةالمقالاتأيصاانظر

الإسسارحسمالبشريةالأحساس

الحضارةالراقيةالثدسات

لقرداالثقالة

.الروبوتان!:.الاليالإئسان

التاريخماقبلإنسانأنواعأحدأنهيعتقد!كينإشان

عام025).00إلى005لأ...يقاربماقبلعاشممن

العلماءوأطلق.الصينبشماليالآنمايعرففىمضت

إنسانوتعنىبكيننزسبمسينانثروبساسمالخلوثهذاعلى

باسمالمعروفةالبشريةللفصيلةينتميوكانالصينىبكين

المنتصب.الإنسان

الكنديالتشريحأممتاذبلاكديفيدسونقام

قبلعاشوالبشرمكتملةأعضاءمنبقاياعلىبالتعرف

قامالتاريخذلكومنذ.بالصينبكينقربالتاريخ

منلأكثرمكتملةغيربقاياباكتشافالعلماء

وعدد،الحجريةالأدواتمنقطعة000001

وقد.الوعولوبالأخص،الحيوانعظاممنلايحصى

بلغبكينإنسانأنعلىالمتكلسةالأعضاءبقايادل!

وتدل.العظامبضخامةيتميزوكان،سمأ55ارتفاعه

الجبهة،عظامببروزتميزواالبشرهؤلاءأنعلىالظواهر

بالمقارنةالدماغوصغرالأسنانوكبرالفك!ت،وقوة

الحديثة.البشريةبالأدمغة

مأ419عامالمتكلسةالنماذجهذهمعظموفقدت

علىالعلماءعثرثم.الصينخارجإلىبالبحرترحيلهاأثناء

لانتيانبلدةفىام649وام639عاميفيمماثلةنماذج

بكين.منالغربيالجنوبإلىكم079حواليتبعدالتي

التاريخ.قبلماشعوبأيضا:انظر

أحدمنبقيترفاتبأنهيعتقديلتداونإئسان

0002025قبللعيشكانتبشريةكائناتأشكال

قبلماإنساندراسةفيمفتراةكبيرةخدعةفكانسنة،

منأجزاءوجدتأم8091،219بينففيما.التاريخ

بسسكسبلتداونفىرمليةمقبرةفيفكوعظمجمجمة

حلقةبأنهمشهوراأصبحبلتداونإنسانولكنإنجلترا.في

البشريةالكائناتبينالجسمانيةالناحيةمنمفقودة

والقرود.المعاصرة

اختباراتالعلماءاستخدمالجدلمنمشينوبعد

نأإلىفأشمارواالبقايا،تلكعلىحديثامطورةكيميائية

كانتالبشريةالجمجمةوأنمعاصر،قردمنجاءقدالفك

فيها.وجدتالتىالرمليةالحصباءمنبكثيرعمراأحدث

الإشعاعيالكربوناختباراتحددتأم559عاموفي

نأالواضحومن.ميلاديةسنة0231بالجمجمةتاريخ

إحدىمنوجمجةغوريللافكدفنقدساخرامازحا

قديما،ليبدوالفكلطخوقد،الوسطىالعصورمقابر

بشرية.لتبدوالأسنانوبردت
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التاريخقبلماإنسانمننوغأنهيعتقد!جاوةإفسان

سنة.مليوننصفإلىمليونحواليقبلعاشالذي

المسماةالأولىالبشريةالأجناسإلىالخلوقهذاينتمي

منجاوةإنسانوجوددليليأتي.المنتصبالإنسان

البركانيةوالرواسب،القديمالنهر!يوجدتالتيالأحافير

أولالهولنديالطيبدوبوايوجينيعد.جاوةجزيرةعلى

.ام198عامالأحافيرلهذهمكتشف

لهمكانتالبشرهؤلاءبأنجاوةإنسانأحافيرتوضح

فوقثقيلةوتحاعيد،ومائلةمنخفضةوجباهكبيرةوجوه

ضخموفكسميكةجماجملهمكانت،كماالأعين

بالأنواعمقارنةصغيرةالرؤوسوكانت.غليظةبأسنان

عنقليلاتزيدأطوالهمأنالمحتملومنللبشر،الحديثة

اسم..5

مخدوقوهواليتي.كذدكويسمىالجليديالإئسان

أخرىوجبال،إيفرستجبلفىيعيشبأنهيشاعخرافى

حولتقاريرجاءتآسيا.بقارةالهملاياجبالسلسلةمن

والاتحاد،بالصينبعيدةأطرافمنأيضاكهذامخلوق

الإنسانفإنالخرافةإلىواستناذا)سابقا(.العسوفييتى

جثةتشبههائلةجثةذوالشعروح!كثيفالجليدي

طويلتانذراعانوله،اللإنسانبوجهأشبهووجههالقرد،

الضخمتين.قدميهعلىمنتصباويمشي،ركبتيهإلىتصلان

الجبالمنأحيانايهبطالجليديالإنسانإن:الخرافةتقول

القرويين.علىغاراتيشنكي

أفادتوقد.اليتيوجودعلىقاطعدليلهناكليس

بقصصهم.الوثوقلايمكنلكنشماهدته،أنهاالمحليةالقبائل

التاسعالقرنمنالثمانينياتمنذالغربيينالرحالةبعضدون

المكتشفينبعضأنالاثار،كمالبعضمشاهداتهمعشر

لخلوقالجليدفيضخمةأقدامآثارشاهدواأنهمأفادوا

في-هـءس!كل!!+ء-"ذفيخ7!-

-س؟-+!!"ثمعشبه!كا3ءكأع!

يمخطبئ!.س-؟خ!

ر*ءأ!ص!-

كأض3

--

اكتشفتها.جليديإلسانآثارألهاالماسبعضيعتقدضخمةأقدامأثار

.أم069عامالهملايابعثة

عامشيبتونإريكالبريطانيالمستكشفقام.مجهول

جبلقربجليديإنسانلآثارصوربالتقاطام519

الخلوقهذاعنتبحثالبعثاتبعضأخذت.إيفرست

الإنسانعلىالقبضالمكتشفونيلقلم.الفترةتلكمنذ

عليه.بهالاستدلاليمكنشيءأييشاهدواأوالجليدي

ربماالاثارأنالكشفيةالبعثاتبعضعلماءأوضحوقد

نأوجدوأأنهم.كماأخرىحيواناتلأيأولدببةتكون

عندماالجليدفيالاثارهذهمثلبعملتقومماغالباالشمس

هائلة.آثارافتصبحتذوب

القدمين.كبيربمجبل،إيفرست:أيضاانظر

القرانسورمنالإنسانسورة6.سورالإفسان،

السادسةالشريفالمصحففيترتيبها.ا!لدنيةالكريم

وجاءت.آيةوثلاثونإحدىآياتهاعدد.والسبعون

ومناطخلق،أطوارمنلهتناولهامنالإنسانتسميتها

تكليف.

تتعلقأموراتعالجالتيالمدنيةالسورمنالسورةهذه

فيالأبرار،المتقيننعيمعنتتحدثخاصوبوجه،بالاخرة

نأالسورةجوويكاد،النعيمجناتفيوالإقامةالخلددار

ومواضيعهاوأسلوبها،لإيحاءاتهاالمكيةالسورجويكون

المتنوعة.

اللإنسانخلقفياللهقدرةببيانالكريمةالسورةأبتدأت

،العبادةأنواعمنبهكلفبماليقوموتهيئتهأطوار،في

)هلالحواسوسائروالبصرالسمعلهتعالىاللهجعلحيث

إنارزامذكوراشيئايكنلمالدهرمنحينالإنسانعلىأتى

بصيرا!سميعافجعلناهنبتليهأمشاجنطفةمنالإنسانخلقنا

فىاللهأعدهالذيالنعيمعنتحدثتثم.،2أ:الإسمالى

السعداءهؤلاءأوصافذكرتثم.الجنةلأهلالاخرة

الأجرمناللهعندلهمبماوأشادت،الإسهابمنبشيء

نعيمسردفياسمورةتتابعتثم.الإقامةدارفيوالكرامة

وختمت.وملبسهمومشربهم،مأكلهمفيالجنةأهل

قلبلهكانلمنتذكرةالقرانهذاأنببيانالكريمةالسورة

.بنورهيستضيءثاقبفكرأو،يعي

القرانايات)ترتيبالكريمالقرانأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

التدميةالدراسةهوالإنسانعلمعكلم.الإفسان،

بالأنتروبولوجيا.ويعرف،الإنسانيةوللثقافةللإنسان

يتعلمهاالتيالملائمةالحياةفنونفيالأنثروبولوجيونيبحث

صجموعاتفىأعضاءباعتبارهمفيهاويشاركونالناس

التيالخصائصبفحصيقومونأنهمكما،اجتماعية

الطرقفيواحدنوعأعضاءباعتبارهمالبشرفيهايشترك
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إنهم.الختلفةالبيئاتفيبهايعيشونالتيالمنوعةوالعادات

)الأشياءالاجتماعيةالجماعاتمنتجاتأيضايحللون

والأعتقادات(.القيمامثلماديةالأقلوالمبتكراتالمادية

علماءمنكغيرهمالإسمانعلمعلماءيبحث

للسلوكالعامةالأنماطفيمنظمابشكلالاجتماع

المناهويستحدمونالنظرياتينشئونإنهم.الإنساني

الدراساتبعملعادةويقومونلاختبارها،العلمية

مختلفةجماعاتيدرسونأيالثقافاتومقارنة،المقارنة

فمثلا،.بينهموالاختلافاتالتشابهأوجهلتحديدالناسمن

القانونيةالنظم)الأنثروبولوجيون(الإنسانعلمعلماءدرس

فيالخناريربتربيةوللمشتغل!ت،الإفريقيةالزراعيةالقرىفي

أصماعيةاأ!د:أ!افىتوجدأضياوتلك،الجديدةغينيا

فيعملودالأخرىا7تالميادفىالاحتماععلماءأما.الأوروبية

يغقدونماوقليلاالحضريةالمجتمعاتفيرئيسيةبصفة

الختلفة.الثقافاتبينالمقارنات

وهيالإنسانلعلممهمةأخرىميزةتوجدكذلك

منأيالداخ!!،منيرىكماالمجتمعتصويرعلىالتأكيد

كيف!تحديدالإنسانعلمعلماءيحاولإذأعضائهمنظور

عالمهم.واحدةثقافةفييعتماركونالذينالناسيرى

نأ)الأنترودولوجيا(الإنسانعلمداستطاعةأنوالواقع

الأنهالدوليالانسجامتحقيقفيرئيسيةإسهاماتيسهم

أضقافات.امختلففهمعلىيساعد

الإنسانعلمفروع

علم:مايليالإنسانلعلمالرئيسيةالفروعتتضمن

اللغويالإنسانوعلمالاثار،وعلم،الطبيعىالإنسان

وهى.الاجتماعيالإنسانوعلمالثقافيالإنسانوعلم

علماءيذرسفمثلا،.وتتشابكتتداخلماكثيرافروع

الملامحمنالكثيرالثقافيةالأنثروبولوجياوعلماءالاثار

درالعسةعلىالاثارعلماءيركزوبينماذاتها.الثقافية

الثقافيالإنسانعلمعلماءفإن،السابقةالحضارات

حاصيةإلىإضافة.المعاصرةبالحضاراتأسعاساينشغلون

التطيقيستلزمالتطجيقيالإنسانعلمأنهي،أخرى

.الأخرىللمحاولاتالعملي

الطبيعيالإنسالىعلميسمى.الطبيعىالإنسانعلم

دراسةوهوالحيويأوالأحيائىالإنسانعلمأيضا

المميزةالخصائصأبرزومنللإنسانالجسمانيةالخصائص

لذا.القامةمنتصبالسيرعلىوقدرتهمخهحجمكبر

الطيعيون)الأنثروبولوجيون(الإنسانعلمعلماءيبحث

تطورالتارللتتبعماقبلعصورإلىترجعالتيالأحافيرعن

عليهمنطلقالذينالعلماء،وهؤلاء.الخصاثصهذهمثل

البقاياع!أيضايبحثون،البشريةالأحافيرعلماءأحيانا

تحليلبغرضالنار،وشواهدالحجريةكالأدواتالثقافية

والتطور،الهيئةوشمكل،الدماغحجممالين،الصلات

.المبكرةالبشريةللكائناتالثقافي

الحيوأناتالطبيعيالإنسانعلمعلحاءبعضويدرس

الغربعلماءوبعضالبشر.بعيدحدإلىتشابهالتي

العليا.القردةمنوغيرهاالشمبانزيبأنهايعتقدالوضعيين

،الحيواناتلهذهملاحظتهمطريقعنالعلماءويحاول

مبكرةمرحلةفىالإنسانعليهاكانالتيالهيئةاستنتاج

هؤلاءآراءحعسبعلى-البشرأنوكيفالتارد!من

نأإلىإضافة.السنينالافخلالتغيرواقد-العلماء

يساعدوالحيوانيةالإنسانيةاشبروتينيةالمواددراسةفىاأضقدا

بعضهاالختلفةالأنواعارتباطمدىاكتشافعلىأحلماءا

لبعفر.

الطبيعيالإنسانعلمعلماءيدرسكذلك

،الدمفصائلذلكفيبماالبشر،لينالطبيعيةالاختلافات

التغذيةتأثيريحللونكما.الوراثةوأمراض،البشرةولون

شكلايمثلالقامةممتص!لإنسادهيكلايقح!ه!بشريةأحافيرعالم

الخصائصتطورلتتبعالأحافيريدرسونالأحا!ير!علماء.للإلسارقدبما

البشرية.
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النقصأنالدراساتبينتف!ثلا،.الإنسانيالسلوكعلى

نأعلىعلاوة.عدوانيةأكثرالناسيجعل)د(فيتامينفي

الطرقببحثيهتمونالطبيعيالإنسانعلمعلماءبعض

لتؤثروالمناخوالغذاءالاجتماعيةالنشاطاتبهاتتضافرالتي

.الناسأعمارفي

التيالأشياءبدراسةالاثارعلميختصالآثار.علم

الفنية،الأعمالعلىتشتملالتيالمبكرةالشعوبخلفتها

ويتتبع.والأدوات،والفخاريات،والملبوسات،والأبنية

التيللأشياءدرالمشهمطريقعنالثقافاتتطورالاثارعلماء

هذهمثلأنوالواقع.الشعوبتلكواستخدمتهاصنعتها

قدتكونالذيالشكلتحديدعلىتساعدهمالأشياء

حجمأنذلكمثال.الماضىفىالاجتماعيةالحياةاتخذته

الذينالناسعدديوضعربماالطهىمواقدوعددالمنازل

تشيرقدكما.واحدةمنزليةعيشةفىمعايعيشونكانوأ

داخلفيتوضعالتيالأشياءوقيمةعددفيالاختلافات

فإن،وبالمثل.الاجتماعيةالطقةفيالاختلافاتإلىالقبور

قدالناسكانإذاماتبينالنباتاتولقاحالحيواناتعظام

وأالمحاصيلزرعوأكانواإذاوماصادوها،أوالحيواناتربوا

علم.الآثار،أنظر:.لهمطعاماالبريةالنباتاتجمعوا

اللغويالإنسانعلميحلل.اللغويالإنسانعلم

الختلفة.المجتمعاتفياللغةالناسبهايستخدمالتيالطرق

والجوانبالناسلغةبينالروابطاكتشافالعلماءفيحاول

،المثالسبيلعلى،الإندونيسيةاللغةففي.لثقافتهمالأخرى

الاجتماعىالمركزإلىالإشارةالتعابيرمنكثيرتتضمن

للبيوتأنكما.الحديثفييخاطبالذيللشخص

مرتبةعلىبناءوذلكالختلفةأسماءهاالأشياءمنوغيرها

هذاويعكسعنها.الحديثطرفهوالذيالشخص

الطبقةتمثلهاالتيالبالغةالأهميةللغةالاستخدام

الإندونيسية.الثقافةفيألاجقماعية

علمعلماءيدرسهاالتيالأخرىالموضوعاتوتشمل

وأشكال،الرسميوغيرالرسميالكلاماللغويالإنسان

هؤلاءيحللكما.والدعابات،والإهانات،التخاطب

المكتوبة.كيراللغاتتراكيبالخبراء

الأعراقبعلماءيعرفونالذينالإنسانعلمعلماءأما

الكلماتبهاتعكسالتيالكيفيةفيدرسون،البشرية

بمومجتمعهمبيئتهمفىالناسآراءوتصنيفاتهاوتعاريفها

الكلماتمنكثيرلديهم-سودانيةقبيلةأفرادوهمفالنوير-

أهميةمفرداتهمتوضحكما.الماشيةوعلاماتلألوان

حياتهم.طريقةفىالماشية

تلكالختلفةالثقافاتبهاتصنفالتيالطرقوتكشف

التيالطريقةعنوالأقاربوالنباتاتكالحيواناتالأشياء

نفستستخدمالإنجليزيةفاللغة،العالمإلىبهاينظرون

أختوزوجالعمأوالخالإلىللإدثمارةول()!أح،4الكلمة

فيتوجدبينما.العمةوزوجالخالةزوجأي،الوالدينكلا

خاصةكلمةمثلا،والتركيةالعربيةكاللغة،اللغاتبعض

تبينالكلماتهذهومثل.الأقاربهؤلاح!منبكل

يتوقعهاالتىالسلوكأنواعوفىالأدوارفيالاختلافات

.الأقاربهؤلاءمنالختلفةالثقافاتفيالناس

الإنسانية.الثقافةدرأسةهو.الثقافىالإنسانعلم

الاثار،علماءمثل،الثقافيالإنسانعلمعلماءويقوم

والمنتجاتوالأدوات،والمنازل،الفنيةالأعمالبدراسة

جانبايكرسونكما.الثقافاتمنلثقافةالأخرىالمادية

فيبما،الماديةغيرالثقافةعناصرلدراسةبحثهممنكبيرأ

والقيم.والرموز،،الدينيةوالمعتقدات،الموسيقىذلك

الميادينفىالإنسانعلمعلماءبعضويتخصص

الإنسانعلمعلماءويبحث.الثقافىالإنسانلعلمالمنوعة

التىوالكيفية،بيئتهالمجتفمعانسجامكيفيةفيالبيئي

علمعلماءويدرس.المجتمعثقافةفيالبيئةبهاتؤثر

الشخصياتبهاتتشكلالتيالكيفيةالنفسىالإنسان

الأطفاليتعلموكيفالختلفةالثقافاتبوسعاطةالفردية

ثقافتهم.فيالمشاركة

الإنسانعلمشعامل.الاجتماعيالإنسانعلم

البشريةالجماعاتفيالاجتماعيةالعلاقاتيمألاجتماعي

العائلية،والحياة،الزواجعلىالعلاقاتهذهوتشتمل

الإنسانعلمعلماءيخصصكما.والصراع،والسلطة

الحياةبهاتنظمالتيللكيفيةالبحوثمنكثيراالاجتماعي

عالمويستخدم.الإنسانيةالثقافاتدراسةهوالثقافيالإنسانعلم

إقليمفىالإيصأقزامجماعةلدراسةالضوئيةالصورهذهالإنسان

سابقا(.)زائيرالديمقراطيةالكونغوفيلتوري
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الباحثيدرسفقد.الختلفةالمجتمعاتفىالاجتماعية

إلىالناسفيهينقسمكيفليحددالمجتمعاتمنمجتمعا

التيالعلاقاتمختلفعلىوليتعر!،داخليةجماعات

منكثيرتفحصكما.الجماعاتهذهبينماتقوم

والجنص!،،كالسنالإنسانيةالخصائصتلكالدرأسات

وظائفلهاأنإلاعالميةخصائصكانتوإنالتي،والقرابة

المحلية،المجتمعاتبعضففي.الختلفةالمجتمعاتفىمتغايرة

فىبينماأغرد.امنالمجتمعيتوقعهماالخصائصهذهتحدد

والدخلكالتعليمالخصائصهذهتساعدالآخربعضها

الناسبهايتعاملأنيتوقعانتيالكيفيةتحديدعلىوالمهنة

.ويتصرفون

الأوائلالاجتماعيالإنسانعلمعلماءدرسماكثيرا

جوانبكلعلىتشتملدراسةبأكملهمحليامجتمعا

الجوانبفإنالحاضر،العصرفيأما،الاجتماعيةحياته

أ-عازك!!التخصصاتمختلفإلىتفرعتالمذكورة

علماءيركزفمثلا،المحدود.التخصصىمجالهفىيعمل

أطعاماوتوزيغإنتاحكيفيةعلىالاقتماديالإنسانعلم

السياسىالإنسانعلمعلماءيحلا!بينما.الأخرىوالسلع

حللهايتمالتىوالكيفيةالقراراتبهاتصنعالتيالكيفية

المجتمع.داخلفىالصراعات

هوالتطبيقىالإنسانعلمالتطبيقى.الإنسانعلم

الإنسانفعالم.عحليهدفلإنجازالبحثاستخدام

وا!فيماوضعتحسينأوإصلاخإلىيسعىالتطجيقى

علمإنجازاتبينومن.وتحليلهدراستهمجردمنحثرأالحياة

مشتركمشروعوهو،فيكوسمشروعالتطجيقيالإنسان

معبنيويورككورلل،جامعةالخمسينياتفيبهاضطلعت

الأمريكيونالإنسانعلماءعملحيثبيرو.حكومة

فيالمحصولمنجزءمقابلالمزارعينمعبيرومنونظراؤهم

العلماءهؤلاءوساعدكاسمامنبالقرببيروفى،فيكوس

وعيادةمدرسةوبناءمحاصيلهمغلةزيادةعلىالمزارعين

تعاونيةجمعيةالأمرآخرفىالمزارعونشكلكما.طبية

عنمستقلينبذلكوأصبحوا،أراضيهمملكيةبشراءقامت

الإنسانعلمعلماءيعملوكذلك.المحاصصةنظام

مراكزوفي،المدارسوفى،المستشفياتفيالتطبيقي

المسنين.ودورالجوار،تحسينومشروعات،النفسيةالصحة

الإنسانعلمعلماءيعملكيف

منعزلةمجتمعاتفىالأوائلالإنسانعلمعلماءعمل

المجتمعاتهذهمعظموكانت.القليلإلاعنهايعرفلا

المحيطجنوبيوفى،الجنوبيةأمريكاوفيإفريقيا،فيتقع

يتمكنلحيثالصغرمنكانتمجتمعاتوهى.الهادئ

علمعلماءطوروقدووصفها.دراستهامنالفردالباحث

المعروفالمنهج،المجتمعاتهذهمثلبدرامحتهمالإنسان

وأ،الباحثيقفحيث.بالمشاركةبمنهإلملاحظة

بينهمبالعيمقالناسعنمعلوماتهعلىالمشاركالملاحظ

بالمشاركةالملاحظةتزالولا.اليوميةحياتهمفىوالمشاركة

.الإنسانلعلمالمميزالأسلوبالحاضر،الوقتحتىتعتبر

إلىبالإضافةيستخدمونالإنسانعلماعلماءكانوإن

.الأخرىوالأساليبالمناهجمنكتيراهذا

بحوثهمالعلماء،كلمثل،الإنسانعلماعلماءيبدأر

ثم،الفرضياتتسمىمحتملةإجاباتتليهابأسئلة

ويتكون.الفرضياتبهايقيمونالتيالشواهديجمعون

-أ:هيمراحلأرلغمنالنموذجيالإنسانعلمبحث

الشواهد،جمع3-،الفرضياتإنشاء2-،المجتمعدخول

النتائج.استخلاص-4

المجتمعإلىاللإنسانعلمعالميذهب.المجتمعدخول

لنفسهدورتعيين-أ:إلىيسعىفهو.رئيسيينبهدفين

وفي.ومعيشتهالمجتمعلحياةحاقيقيفهماإلىالوصوأ!2-

تلكمندوراالإنسانعلمعلماءبعضيتخذفقدهذا،

عاملأومثلاكمعلمالمجتف!فيأغعلباتوحدالتىدوارالأ

الناسإقناعالاخرالبعضويحاوأ!.المستشفياتبإحدى

وهكذا.المجتمعأحوالبمعرفةيهتمونمراقبينبتقبلهم

فيويعمل،الواجباتفيالإنسانعلمعالميشترك

ماأكثرفيويشارك،الناسبيوتويزور،الأعمالمختلف

.نشاطاتمنفيهيشاركأنيمكن

طريقعنالمعلوماتبجمعالبدايةفىالباحقويقوم

كما.الأولىبالدرجةالمجتمعأفرادمعوالحديثالملاحظهة

الأساسيةالمعلوماتجمعفيأجاحثينامنكثيريسترشد

يتيحإجراءوهو،بالسكانالخاصةالرسميةبالإحصاءات

هدفوشرح،المجتمعفيبالناسالالتقاءفرصةأيضالهم

وإجراءاته.البحث

نأالإنسانعلمعالمعلىشعين.الفرضياتإنشاء

المجتمع.عنجمعهافييرغبمعلوماتأيةبوضوعيقرر

للإجابةالفرضياتويصيغالأسئلةالباحثيسالوبعدئذ

خلالمنالجديدةالأسئلةمنالكثيرتظهرولسوفعنها.

لاالباحثأنكماالمجتف.عنبالفعليعرفهالعالمصارما

بقدرإلاالمشروعمراحلمنالمرحلةهذهفى،يشارك

تلكوخاصة،نشاطاتمنالناسبهيقومممامحدود

بدراسته.مباشراارتباطاترتبطالتيالنشاطات

ينشئأنبعدالإنسانعالميقومالشواهد.جمع

لاختبارها.المعلوماتبجمع،الدقيقةالمحددةالفرضيات

فييستمرونالإنسانعلمعلماءمعظمأنمنوبالرغم

بالإضافةيقررونالكثيرينأنإلاالمجتمعحياةفيالمشاركة

يقومفقد.الأحرىببعفالمناهجالاستعانة،ذلكإلى
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كلعلىالاستباناتتوزيعطريقعنمسحبإجراءالباحث

كماالأفراد.منمختارةمجموعةعلىأوالمجتمعفيفرد

بالحيازاتقوائموبعملبجرد،الباحثيقومقد

بعضمنالحياةتواريخعلىيحصلأوالمنزليةوالممتلكات

وأالمقابلاتتسجيلإلىالباحثيلجأوقد.الأهالي

وأ،والأحاديثالخطبتتضمنالتيالخاصةالأحداث

وألممينمائياتصويراالختلفةالنشاطاتيصوركما.الموسيقى

علىويحددهمالناسالعالميصنففقدكذلكضوئيا.

مستوىمثل،الخصائصمنمنوعةمجموعةأساس

علىيتمالتصنيفهذامثلأنومع.عدوانيتهمأونشاطهم

بالمعلوماتتمدهأنهاإلا،للباحثالذاتيالتقديرأساس

قدأنهإلىإضافة.تحليلهايسهلالتيالإحصائيةوالبيانات

منذلكوغيرالنفسيةالاختباراتفيالمتخصصمينيطلب

.المشروعفيمساعدتهالمجالات

كلينظمأنالباحثعلىيتعين.النتائجاستخلاص

بسهولةاممتخدامهايمكنحتىجمعهاتمالتيالمعلومات

التيالصفحاتمنالمئاتفهرسةمنبدلافمثلا،.وكفاءة

العثوريمكنحتىوالملاحظاتالمذكراتعلىتشتمل

.الموضوعاتمنبموضوعالمتعلقةالمعلوماتعلىبسرعة

وإجمالها،عدهايجبالعامالسكانيالتعدادفبيانات

وتحديدها،جدولتهامنلابدالنفسيةالاختباراتوكذلك

العلماءمنغيرهمثل،الإنسانعلمفىللباحثويمكن

الضخمةالكمياتلتحليلالحاسوبيستخدمأن،الاخرين

العلميةالفرضياتالباحثيختبروأخيرا.المعلوماتمن

بشكلنتائجهبكتابةيقومثمصاغها،قدكانالتى

فيينشرهاأو،العلميةوالدورياتللمجلاتوافتفصيلي

.ومؤلفاتكتب

تاريخيةنبذة

بدأتالمبكر.)الأنثروبولوجي(الإنسانىالفكر

علمولكن.القديمةالعصورفيالإنسانيةالثقافةدراسة

للدرالممةمستقلامجالأيصبحلم)الأنثروبولوجيا(الإنسان

علماءركزوقد.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواسطفىإلا

علىالتطورنظريةتطبيقعلىالأوائلالإنسانعلم

تاريخإلىنظرواحيثوالارتقاء،النشوءانظر:.دراساتهم

الدنياالأشكالمنتطورعمليةأنهعلىالإنسانيةالثقافة

العلماءهؤلاءزعمفىبلغتوالتيالعليا،الأشكالإلى

أما.الشماليةوأمريكاأوروباثقافاتمعالذروةالأوائل

كانتالتى"،البدائية"الشعوبباسمالمعروفةالشعوب

مثلتأنهاافترضوافقد،الغربيةالاممنتقدماأقلتقنياتها

الإنسانعلمعالمإن،ذلكمثال.المبكرةالتطورمراحل

منالعديدفىالزواجأنماطدرسمورجانلويسالأمريكي

الإنسانلعلمالرئيسيةالمجالات

عندوطرقهااللغةاستحدامأساليبيدرساللغويالإنسانعلم

الختلفة.الثقافاتذاتالشعو!

الماضية.الثقافاتوبقايارواسبدراسةالآثارعلم

الثقافاتووظائفوتطور،،أصوليتناولالثقافىالإنسانعلم

الإنسالية.ا

التيوالكيفيةبيئتهممعالناستوافقبكيفيةيهتمالبيئيالإنسانعكلم

الثقافة.فيالميئةبهاتؤثر

الشعوبإليهاتلجأالتيالطرقعلىيركزالاقتصاديالإنسانعلم

السلع.وتوزيعلإنتاجالثقافاتمحتلفة

الاجتماعيةالجماعاتلختل!الوصهـالعلمىالوصفيالإنسانعلم

لثقافية.وا

،الحيويأوالإحيائيالإنسانعلمأيضاويسمىالطبيعىالإنسانعلم

البشرية.للكائناتالحيويةالحصائصدراسةوهو

الاختلافاتوحلالقراراتاتحاذبطرقيهغالسياسيالإنسانعلم

معير.سياسينسقداحل

المحتلفةالثقافاتبهاتتدخلالتيالكيفيةيدرسالنفسيالإنسانعلم

الفردية.المنمخصجاتتشكيلفي

داحلفيالاجتماعيةالعلاقاتيبحثالاجتماعيالإنسانعلم

ال!نسالية.الحماعات

هو-نظرهوجهةوهذه-الزواجأنإلىوانتهى،المجتمعات

منالغربيالزواجإلىالجماعةزواجمنالقرونخلالتطور

.واحدةزوجة

الإنسانعلمعلماءمنكثيربدأا!ليداني.البحثتطور

التيالتطوريةالنظرياتينتقدونعشرالتاسعالقرنأواخرمع

هؤلاءأهتماموكان.التطوريينمنوكيرهمورجانبهاقال

والاختلافاتالتبايناتوتسجيلباكتشافالمتأخرينالعلماء

كماالتطور.أنماطبوصفاهتمامهممنأكثر،البشرية

عنالمعلوماتجمععمليةتتمأنضرورةأيضاأدركوا

الجماعاتهذهثقافاتتتحورقبلماالختلفةالجماعات

منالإنسانعلمعلماءنظموقد.بالغربألاحتكاكبسبب

فرانزالامريكيوالعالم،باستيانأدولفالألمانيالعالمأمثال

البعثاتمنالعديدبريطانيامنريفرزهـ.ر.ووليمبواز،

.مباشرةدراسةالأخرىالمجت!عاتثقافاتلدراسة

فيكولومبيابجامعةبواسأنشأام998عاموفى

.الإنسانعلملتدريعررئيسيقسمأولنيويوركمدينة

.لوألفريدبنيدكتف.روثتلامذتهبينمنوكان

أصبحواوقدميد،ومارجريت،لوويهـ.وروبرتكرويبر

بواسدربهمإذ.المشهورينالإنسانعلمعلماءمنجميعا

لثقافاتالمشاهدةعلىتعتمدمركزةبدراساتالقيامعلى

التيالميدانيةالدراساتأدتوقدبذاتها.وقائمةمستقلة

كثيرعلىالأضواءإلقاءإلىالعلماءهؤلاءأيديعلىتمت

.المجتمعاتبينالاختلافاتمن



علم،ننسال!ا824

طورالميلاديالعشرينالقرنمنالعشرينياتوخلال

المولد،البولندي،الجنسيةالبريطانيالإنسانعالم

الوظيفيةسميمدرسسةأونهجا،مالينوفسكيبرونيسلاف

التيالختلفةالطرقفيبالبحثالأولىالدرجةفىاهتمت

الإنمسانيةالحاجاتلإشباعالثقافيةالسماتبهاعملت

تلامذةبينمنوكان.نفسيةأمكانتعضوية،الألمماسية

علماءهمبعدفيماالشهرةلهمكتبتالذينمالينوفسكي

بريتشارد،إيفانز.أيأيالأستاذالبريطانيونالإنسانعلم

وإسحاقجلكمانوماكس،فورتسوماير،فيرثوريموند

أ.ر.رأدكليفأمالاودرميكر.هورتنسوالأمريكيشابيرا،

اوأيفئا،وظيفئاعالماف!صاناخر،بريطانيوهوبراون

مت!!الأعرا!،اتلكبهاتساعدالتيبالكيفيةألمساسيةبصفة

واستمرارامشقرارعلىالقرابةوعلاقاتوالطقوسالشعائر

براونرادكليفتلامذةوضمن.منتظمةاجتماعيةحياة

وارنر.لويدووليم،إيجنأ.فردريكالأمريكيانالعالمان

العسريعةالتغيراتأثارت.المعاصرالإنسانعلم

تحولآالشرينالقرنخلالالمجتمعاتمنكثيرفيالواسعة

مرحلةفىالمجتمعدراسةمنفبدلآ.الإنسانعلمتفكيرفى

مختلففيالثقافةيدرسونالإنسانعلماءبدأ،معينةزمنية

علىأ!قوفافييرغبونكانوالأنهمالمتقطعةالفترات

أضغيراعمليةتحلي!!وفى،المجتمعاتبهاتغيرتالتيالكيفية

جيرتزكليفوردالأمري!سالإنسانعالمدرسفمثلاذاتها.

الإنسانعالمدرسكماإندونيسيا،فيالاقتصاديالتطور

الماشيةتجاربينللعقيدةالمتغيرالدوركوهنآبنرالبريطاني

بإفريقيا.الهوساقبائلفي

رئيسيةبصفةالأوائ!الإنسانعلماءدرسلقد

التقنيةذاتالمجتمعاتفىالصغيرةالمحليةالمجتمعات

داخليعملونالمعاصرينالإنسانعلماءولكن.البسيطة

بدراسةالإنسانعلماءيقومفقد.المدىواسعةنطاقات

الصغيرةالمحليةالمجتمعاتأحدبهايستجيبالتيالكيفية

منفومشرجورجفعلكما،الحديثبالمجتمعللاحتكاك

كما.المكسي!جةتزينتزونتزانقريةفىالمتحدةالولايات

المدنفىالختلفةالجماعاتفيالإنسانعلماءيعمل

إحدىفيمعتاككارولالأمريكيالعالموعاش.الحديثة

كيفليدرسالسودعائلاتتقطنهاالتيالضواحي

مواجهةعلىوالصداقاتالعائليةالروأبطساعدتهم

الصعبة.الظروف

العلاقاتالطبىالإنعسانعلمعلماءيدرسكذلك

ومثال.للمسنينالرعايةودورالمستشفياتفىالاجتماعية

فيوأخرىألحمكتلندافيرعايةداربينالمقارنةإنذلك

أكثرالنزلاءجعلتالتيالأسباببينتالمتحدةالولايات

الأسكتلندية.الدارفىورضىطمأنينة

علىالعشرينالقرنمطلعفيالإنسانعلماءأكد

منتصف!يمولكن.البشريةوالاختلافاتالفوارقدراسة

البشريةالأنماطلاكتشافالمحاولاتأصبحت،القرن

وفهرسةتخزينتم.الإنسانلعلمهاماهدفاالعامة

ييلجامعةفيالإنسانيةالخاصةوالحقائقالمعلومات

البحثمنالإنسانعلماءالملفاتهذهومكنتالأمريكية

فىالنشاطلنفسالإحصائىبالتحليلالمتشابهةالأنماطعن

)البحوثالبحوثهذهوتسمى.المجتمعاتمنعدد

لعلاقاتتحليلعلىتشتملوهى(.الحساسةالمستندية

أساليبودراسة.و.مميردوكبيترجورجلهمقاالقرابة

عنودراسات.وايتنج.ومجونبهاقاماكتيالطفلتنشئة

منوكلهم،جلاسكوكنتونيلأاطسنينومعاملةممزلة

الأمريكيين.الإنسانعلماء

الأفارقةالإنسانعلماءبدأالعشرينالقرنأوالممطوفي

الذيالغربفيالمجتمعاتبعضدراسةفيوالاسيويون

فقام.بلدانهمإلىوالباحثينالعلماءيرسلقبلمنكاد

إحدىفيبدراستهأوجبوجونالنيجيريالإنسانعالم

إنسانعالمقامكماكاليفورنيا.فىالضواحيمدارلر

أمةعنبدراسة،أودمإمميين-.أ.يهوآخرنيجيري

فيوغيرهمالسودالمسلمينمنمجموعةوهي،الإسلام
الأمريكية.اأدتحدةاأ!لاياتا

أيديعلىتمتالتيالميدانيةالدراساتأنوالواقع

دراساتلتطورالكثيرقدمتاسشينياتمنذالإنسانعلماء

الجهودهذهفيالرائدةالأسماءوتتضمن.البشريةالأصول

،ماريوزوجته،لويستضم،التيكينيافيليكيعائلة

ريتشارد.وابنهما

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الإنسانعلماء

حيمسالسيرفريزر،ديفيدسود،للاك

كلور،وسشترا-ليفينرفرا،سلوا

ئلةعا،ليكىليرتواردإداحسيرايلر،تا

لهـرا،ليتودي!!!ما،ميوحا

برونيسلا!،ليموفسكىماجينيو،بواود

جريتمر،مينر.أ،ودالركليرودرا

درواإد،بيرسا

الأحما

نممادإ

نسادإ

سمانإ

ال!نسا

الآثارعلم

بها.الصلةداتالممالاتوقائحةعلمالاثار،

الطيعيالإنسانعلم

الكهو!سكادالمنتص!الإنسادالستمريةس

التارلماقبللتحعو!ياندرتالإنسادب!لى

الحنوبيالقردهايدلبيرجإلسادللتداولى

البجخواديإنسانحاوة

ريمحانتروسالماهرلى



924الماهرالإنسان

والاجتماعىالثقافيالإنسانعلم

العر!الحضارةالأثنوحرافيا

لعشيرةافةلخرااعلم،طيرلأساا

(تلعاداا)ءالغداعىجتمالااورلدالرقيالاستعلاءا

لقبيلةايرلداسرةلأا

اللعةالرحلالبشرلحومآكل

ىوالمأالزواخالتثاقف

المحظهورالسحرالثقافيالتخلف

الملاس!الاحتماعيهالطبقةالشعبيالتراث

الهمجيالمنغلقةالطبقةالثقافة

اتلعاداالحمازة

وآسياإفريقياشعوب

نيونلكمعااالبويرلأتراكا

الكوهساالحيثيونالسبحةالأرض

لولافيديونالدراالأشانتى

نداللواروزلدالأقزاما

ينحوندلماايسكالدانجيلأوباا

يويونلملااميونلحااشعو!،ينولأا

لنويرالزولوالىنيوشمولماا

لهكسوساميونلساانتولباا

سالهواحيليونالسواولبدا

لهونالعر!ابرلبرا

ليوروباانيلالفوالبشمنا

أوروباشعوب

الغيليونقبائل،الحوتنيونلأترسكاا

يكسجلفااوريودلداويودياخالأا

نكيونلفراابيونلساالأنجلزا

لقوزاقالسكسونانيونسكسونجلولأا

لقوطافيونلسلاايوليودل!ا

يونردمباللواشعب،لسلتايوليونلأا

يونلمجراكيونلسلوفااشعب،سكلباا

يودلورمندايونيسرلسوالبقطا

لاندلواايونلسيميرالتشيكيونا

لغجرانيودلتيوتوا

أخرىشعوب

الدياكسونيونالأصليونالأمشراليون

جونالكالإسكيموا

شع!،الماووريالا!ميويونالأقزام

الأليوتيون

المدائيون(بم)البشرالإنسانانظر:.يما!نالإف

البدائيولى(.)البشرالتماريخقبلماشعوب

إنسانمننوعأنهيعتقدالكروماليوديالإئسان

منإفريقياوشماليوآ!مياأوروبافيعاشالتاريخماقبل

كهفإلىوينسب..مقعام!8...إلى3ه2...

غربيجنوبإزيص!.ليمنبالقربيقعالذيكرومانيون

للإنسانعظميهيكلأولعلىعثرحيثفرنسا،

أكثرعلىالعثورتموقد.ام868عامهناكالكرومانيوني

تلكوأظهرت.الحينذلكمنذعظميهيكلمائةمن

ويبل،البنيةأقوياءكانواالناسأولئكأنالعظميةالهياكل

عظامهمتركيبوأنسم017نحومنهمالواحدطول

كانتأجسامهموأن،الحديثالإنسانعظامتركيبيماثل

إفريقيا.شمالوشعوبالأوروبيينأجسامكثيراتشبه

الإنسانأجدادكانواهؤلاءأنالعلماءبعضويعتقد

العصريمما.

فيالحيوأناتصيدالكرومانيونىالإنسانمارس

الجليدطبقاتغطتحينالباردةالخضراءأوروباسهول

والأدواتبصئالأسلحةالكرومانيونيونقاموقدأوروبا.

أجلمنمشابهةأدواتاستعملواكماوالحجر.العظاممن

وتختلف.المأوىوتوفيرالملابسوخياطةالجلودكشط

طوروا،القرونمرورومع،آخرإلىمكانمنالأدوات

.الأدواتهذه

بعضهملكنالعراءفىبيوتفيالكرومانيونيونعالق

تكونأنالمحتملومنأيضا.لهممأوىالكهوفمنجعلوا

وقامت،بعيدةمسافاتقطعتقدالعائلاتمنجموع

الأدواتلصنعالخاصةالصخورمثلالأشياءبعضبتبادل

.أخرىجماعاتمع

علىجميلةرلمسومأالكرومانيونيينبعضتركوقد

كهوففيللحيواناتصورافرسمواالكهوفجدران

بعضوصنعواأسبانيا،وشماليفرنساغربىجنوب

الفخارية.الأشكال

.الكهوفسكانانظر:.الكهفإئسان

فياللإنسانأنواعأقدمأنهيعتقدالماووالإفسان

التاريخقبلماشعوبأحافيروتدل.الإنسانعل!اءاستنتاج

.عاممليونىمنمايقربمنذإفريقيافييعيشكانانهعلى

مععثروالأنهمالماهر،الإنساناسمعليهالعلماءأطلقوقد

العصورمنذعرفتالتيالحجريةالأدواتبعضعلىبقاياه

الذيهوالماهرالإنسانأنإلىالدراساتوتشير.الأولى

.الأدواتتلكصنع

علمعالمةالماهرللإنسانبقاياأولعلىعثرتوقد

الإنسانعلمعالمزوجةليكيماريالبريطانيةالإنسان

وذلكأم069عامفيجوناثانأبنائهماوأحدليكيلويس

ببحيرةأخرىبقايااكتشافوتمبتنزانيا.جورجبأولدفاي

وقدإفريقيا.وجنوبيبشرقيأخرىوبمواقعبكينياتوركانا

أقدمعلىوماريللويص!آخرأبنوهو،ليكىريتشاردعثر

وعمرهاإنسانجمجمةمنجزءوهىالماهر،الإنسانبقايا



المنتصبالإنسان025

ويشيرام729عامتوركانابحيرةفىعام0091).00

03.-ول0847بالرمزالجمجمةإلىالعلماء

أولعنام879عامفيالإنسانعلماءأعلنوقد

الخاصةوالأطرافالماهرالإنسانجمجمةلعظاماكتشاف

أولدفايفيأيضاوقعالذيالاكتشافتضمنكما.به

عظامإلىبالمقارنةنسبياطويلةوتظهر،الذراععظامجورج

الفخذ.

قدالماهرالإنسانأنالإنسانعلماءمنحضيرويعتقد

أوسترالوبيثسين.تسمىإنسانيةشبهمخلوقاتمنانحدر

الإنساندماغمنأكبردماغالماهرللإنسانوكان

دماغحجمنصفمنقليلاأكبرولكنهأوسترالوبيثسين

الإنمسانأنالعلماءمنكثيرويعتقد.العصريالإنسان

ويعرف،التاريخقبلتقدماأكثرنوعإلىتطورقدالماهر

القامةمنتصبالإنسانظهروقد.القامةمنتصسببالإنسان

.عامونصمفمليونمنذإفريقياشرقفي

التاريخ.ماقبلشعوب،المنتصبالإنسانأيضا:انظر

أضاريحاقب!ماإنسادأنهيعتقدالغئتصبالإنسان

يعتقد.عام000003إلىونصفمليونمنذعاشالذي

المنتصبالإنسانأن)الانثروبولوجيون(الإنسانعلمعلماء

أكبر.وأسنانهأصغركانمخهولكن،اليومإنسانيشبه

يسيروكان،سسمأ05القامةالمنتصبالإنسانطولوبلغ

معتدللآ.

الحجريةالأدواتبعضالمنتصبصئالإنسانوقد

القدامىالأشخاصهؤلاءيكونأنويحتمل.الفأسمنها

وقدالنار،اممتخدامفيتحكمواالذينالبشرأوائلمن

القارةمنهاجرواالذينأوأئلمنوكانواإفريقيافيظهروا

وأوروبا.اسياشمالإلىوذهبوا

أولعلىهولنديطبيبوهودوبوايوجينعثروقد

حالياجاوةفيأم198عامالمنتصبالإنسانبقايا

الإنسانلأفرادأخرىبقاياعلىأيضاعثروقدإندونيسيا.

منوبالقرببألمانيا.هايدلبيرجمدينةمنبالقربالمنتصب

بكين.وانسانبمهايدلبيرجإنسانانظر:.بالصينبكين

كاملينشبههي!طينعلىالعثورتمأم849عاموفى

توركاناببحيرةأحدهمااكتشافتموقدالمنتصبللإنسان

والأشكالالأوضاعفيالباحثبالاكتشافوقامبكينيا

بريطانيا.منووكروآلنكينيا،منليكىرششاردالقديمة

منلواحدوهى1)000.005العظامعمرأنتبينوقد

منالعظامخلتوقد.المنتصهبالإنمسانأنواعأقدم

وعمرهتوفىقدالشخصأنعلىيدلمماالبالغةالأسنان

طودهأنعلىالفخذعظمةحجماويدلعاما،12حوالط

تنقصهالذيالهيكلهذاويعتبر.سمأ68حوالىكان

تلكمناكتمالآالهياكلأكثروالقدمالذراععظامبعض

الهيكلواكتشف.الأسلافلقدامىعليهاالعثورتمالتي

شرقشمالفيأم84!عامفيعليهعثرالذيالاخر

نحووعمرهوالساقالذراععظاممنخلاولكنه،الصين

للعلماءالاكتشافاتهذهحققتوقد.عام003لأ...

منالنوعهذامنالعمرصغارعظامدراسةفرصةمرةلأول

أجزاءجميعمنأخرىعظهابمدراسةإلىلالإضافةالإنسان

والجمجمة.الاسنانعلىالاقتصارمنبدلآ،الهي!!

الإنسانأنالغربفيالعل!اءمنكثيرويعتقد

يعرفوالذيالتاريخماقبللإنسانتطورهوالمنتص!

يسمىالذيلنوعناالسلفهووأنهالمماهر،بالإنسان

العاقل.بالإنسان

الذيالتاريختبلمالإنساننموذجئيالدرتالإئسان

نحومنوإفريقياوآسياأوروبامنأجزاءفيعاش

أيضاعليهويطلق.مضتعام35لأ...إلى1.....

واديفيالكهوفإنسانلحفريةطبقاالكهوفإنسان

منالعديدويصنف.بألمانيادسلدورفقربنياندرتال

منمبكرةفرعيةضمنالنياندرتاليالإنساناحلماءا

النيوندرمننياندرتالالكلمةجاءتوقد.العاقلالإنسان

الأحفورةوجدتوقدألمانيا.،دسلدورفقربجورج

عامفيهناكالجمجمةقمةوهي،الأولىالنياندرتالية

أكثرفيمماثلةحفرياتوجدتالحينذلكومنذ،أم856

موقعا.04من

النياندرتاليالإنسانأن،طويللزمنالعلماءاعتقد

هؤلاءطولأنأظهرتقدالحفريةلكن،أحد!كان

القامةمعتدلىيمشونكانواوأنهم،سمأهءنحوالناس

قليلا،مقوممةوأطراف،ثقيلةعظاملهموكانتتماما.

كبيراافيوكان.قويةوأسنان،كبيرةحواجبوحوا!

يعتمدونكانواأنهميبدولكنهالحاضر،العصرإنسانمثل

وألأيديهمالماهرالاستخدامعنبدلآالبدنيةقوتهمعلى

.للأدواتالمبتكرالاستخدام

الإنسانحفريةمعوجدتالتيالحيواناتعظامأنإلا

البيئاتفيمهرةقناصينكانواالنياندرتاليينأنأظهرت

مؤقتماوىفييعيشونوكانوا.أوروبافيالقطيةشبه

فىأحياناويعيشون،الحيواناتقطعانيتتبعونعندمابسيط

منهمبعضاأنالنياندرتاليينأحافيربقاياوتظهر.مغارات

.كبيرةبعنايةموتاهمبدفنقامواقد،الأقلعلى

التاريخ.قبلماشعوبأيضا:انظر

عاشالذيالتاريختبلماإنسانهايدلبدررجإئسان

الوحيدوالدليل.!شة065).00حواليمنذأوروبافى
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.الكبيرةوالأسنانالضخمالفكعظمالخلوقهذالوجود

يحفرونكانواعندماام709عامالفكالعمالوجدوقد

وينتمي.هايدلبيرجمنبالقربألمانيافىماورقريةفي

فييعيشكانالبشرمنمبكرنوعإلىهايدلبيرجإنسان

هذاوظهر.ا!لنتصبالإنسانيسمىالتاريخقبلماعصور

ويعتقد..مقسنة000/005.1حوالىمنذالإنسان

منمميزةأصنافايصطادكانهايدلبيرجإنسانأنالعلماء

صنعوربما.القرنووحيدوالإلكةوالفيلةوالأيلالجاموس

حجرية.آلات

التاريخ.قبلماشعوب:أيضاانو

منذعالق،التاريخقبلماإنساناليجعواديإفسان

الوحيدوالشيءمضت.عام35.و...منيقربما

ثلاثفيتحمثلالبشرمنالنوعهذاوجودعلىيدلالذي

نهرحصياتضمنعليهاالعثورتمالجمجمةعظاممنقطع

وكان،لندنمنبالقربيقعالذي،البجعبواديالتايمز

ويعتقد.أم9هوهأم369ام،359الأعوأمفيذلك

أوديةغاباتيقطنكانالبشرمنالنوعهذاأنالعلماء

.القرنووحيدالنهروأفراسالأفيالصيدعلىويعيشالنهر

شتاينهايمبمدينةأم339عامفىالعثورتمولقد

القطعمناكتمالأأكثرجمجمةعلىألمانيابجنوب

قدرحيث،البجعواديلإنسانالمكتشفةالأخرىالعظمية

.عام375).00بالجمجمةهذهعمر

البجع،واديمنكلأحافيرأنالعلماءمعظم!من

التيالأولىالهيئاتتمثلعليهاالعثورتمالتيوشتاينهايم

اسمعليهأطلقبرالذيالتاردقبلماإنساننوععليهاكان

تشيرربماالاكتشافاتتلكأنيعتقدكما،العاقلالإنسان

منذبدأتقدالبشرمنالنوعيةهذههيئةأنإلى

البشرمنأخرىنوعيةمحلالإحلالفيعام004!...

إنسانأفرادهاعلىويطلقأوروبا،قارةفيتنتشركانت

منينحدرهايدلبيرجإنعسانأنالمعروفومن.هايدلبيرج

المنتصب.الإنساناسمعليهايطلقأقدمأخرىأجناس

واديمنبكلعليهاالعثورتمالتيالدلائلوتشير

المخجمجمةأنكماسمكا،أقلأنهاوشتاينهايمالبجع

.هايدلبيرجإنسانلدىمثيلتهامنحجماأكبر

النزعة،العلوم،الاجتماعية:أنظر.الإئسائيات

نية.لإنساا

عاصمةأنهاكما،وشتويصيفيمنتجعإس!يروك

0016211سكانهاعدديبلغ.النمساويةتايرولمحافظة

الألب،جبالعلىإنواديفىالمدينةهذهوتقع.نسمة

إنسبروكومدينةالبحر.سطحعنم506ارتفاععلى

منتجاتهاوتشمل.الحديديةوالسككللتجارةمركز

المصنعة.والأغذية،والمنسوجات،الملونوارجاجالجلود،

منوالعديد،نباتيةوحديقة،فنيةومدرسة،جامعةوبها

هابسبيرجحكاممنلكثيرموطناوكانت.المتاحف

عشروالخامسعشرالرابعالقرنينخلالتايروليس

الميلادلون.

عامإنسبروكفيالشتويةالأوليمبيةالألعابوعقدت

.م7691

.أنستاس،الكرمليانظر:.الكرمليأئستاس

معاتعملالتيالمتشابهةالخلايامنمجموعةالأول

مجموعاتوتشكل.الحيالكائنفىمعينةوظيفةلأداء

.والنباتاتالحيواناتأعفماءبدورهاالأنسجة

أربعالىعامبوجهتنقسمالحيوانيةالأنسجة

العضلة3-،الظهارة2-الضامالنسيج-أ:مجموعات

العصبي.النسيج-4

وفي.خلويةبينومادةخلايامنشكونالضامالنسيج

منتتكونخلويةالبينالمادةأننجد،الضامالنسيجمعظم

بعضتحيط.شفافةهلاميةشبهأساسيةومادةألياف

وتربطالجسموبأعضاءالأخرىبالأنسجةالضامةالأنسجة

والغضاريفالعظامفإن،المثالسبيلعلىوالأعضاء.بينها

الدمفإنوكذلك.الجسموتحميتدعمضامةأنسجة

عبارةخلويةالبينالمادةفيهاتكونضامةأنسجةواللمف

سائل.عن

والنوعانمعا.متراصةخلايامنتتكونالظهارة

الأغشيةوتشكلوالغدد.الأغشيةهماللظهارةالرئيسيان

بعضتبطنأنهاكما،للبشرةالخارجيةالطبقةالظهارية

والأوعيةالهضميةالقناةمثلالداخليةالجسمأجزاء

.والعرقالهورموناتمثلإفرازاتالغددتخرج.الدموية

بالتناوبوتسترخيتتقلصخلايامنتتألفالعضلة

الجسم،أجزاءبتحريكللعضلاتالحركاتهذهوتسمح

الجسم.داخلالموادوتحريك

تحدثخاصةخلايامنيتكونالعصبيالنسيج

النسيجيمكن.الجسمأنحاءشتىفيالعصبيةالاندفاعات

والاستجابةوظائفهمنكثيرتنسيقمنالجسمالعصبي

.المنبهاتمنكبيرةلمجموعة

رئيسييننوعينعلىالنباتاتتحتوي.النباتيةالأنسجة

البارضةالأنسجةوتتألف،والدائمةالبارضة،الأنسجةمن

الجذورفأطراف.الانقسامدائمةغيرناضجةخلايامن

الأنسجةوتتكون.بارضةأنسجةمنتتألفوالبراعمالنامية
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وتشمل.خاصةوظائفلهاناضجةخلايامنالدائمة

واللحمة(،الورقة)سطحالبشرةالدائمةالأنسجةأنواع

والقلف.الخشبى(،)الجزءوالزيليم،البرنشيمةتسمىالتي

وتخزن.للنباتالواقيالخارجيالغطاءالأدمةتشكل

أجزاءالىالجذورمنالماءالزيلمويوصلالغذاء.اللحمة

أجزاءشتىالىالغذاءالقلفويحمل.الأخرىالنبات

.النبات

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

العصلةعلم،الأسححة

الغمتساءالعصميالحهار

ا!اءاأصسمي!اةاب

ةرلظههاا

الإنسانجسمانظر:.الجلديةتحتالأئسجة

الحدد(.)تركي!الجلد)الحدد(،

الذيالأحياءعلمهوالأنسجةاعلمعكلم.الأرو،

فيالعلماءلدأوقد.الحيةالكائناتأنحسجةتكوينيدرس

باستخدام،الميلاديعشرالسالغالقرنمطلع

لختلفالتحوينيةالبنيةدراسةفيالبسيطةالميكروسكوبات

فيالأنسجةدراسةعلماتطورثما.والنباتاتالحيوانات

بفض!!تيسرتعندماالميلاديعمترأضاسعاالقرنمنتصف

أنسجةخصائصدراسة،المركبةالميكروسكوباتاستخدام

الخلية.أنسجةوشبهالخلية

،اليومالأنسجةدراسةعلمفيالمتخصصونويستطيع

تفاصيلليفحصواالإلكترونيالميكروسكوباستخدام

لهؤلاءويمكن.المراتمنالآلافلمئاتمكبرةالأنسجة

بدقةيرصدواأنالكيميائيةالطرقمختلفباممتخدام

فيالكربوهيدراتيةوالموادوالدهونالبروتيناتمواضع

الأنسحة.

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

مارسيلو،مالبيعىالأسمحة

!احاديرفرانسواماريبيحتما،

عل!،النباتالحلية

بمادةمسدودافيهاالدمويالوعاءيكونحالةالالسداد

.الدممجرىفيإليهحملت

منيتألفأنيمكنسدةيسمىالذياللانسدادوهذا

قطراتأوبكتيريةكتلأوهوائيةفقاعاتأودمويةجلطات

.أخرىغريبةموادأوسرطانيةخلاياأوالدهنمنصغيرة

الدماغفيخطورةالدمويةالعمعداتأنواعأشدوتحدث

والرئتين.والكلىوالقلب

المعروفالمسببوهي-دمويةجلطةتتكونوقد

ثمالشخصعرقفيالأحيانابعضفي-الدمويةللخثرة

الهوائيةالفقاعاتأما.الأخرىالدمويةاللأوعيةإلىتنتقل

نأيمكنكما.الرئةأوالصدرفيجرحمنتنشأأنفيمكن

وتسببالدمفيحادالتهابعنالناتجةالبكتيرياتتراكم

فيتتسببفقدالعظام!صسورأما(.دموية)سدةالصمامة

كما.الدمفيالدهنقطراتمطلقةالنسئالدهنيعطب

منسرطانيةخلاياانفلاتنتيجةالصمامةتتكونأنيمكن

القلب.،الدماغية:السكتةأيضاانظرورم

عندماالبنزينمحركفييحدثاليخاريالالسداد

يؤديقدالوقود.تموينلظام!ىالبنزي!من!صميةتغلي

وهذا.تبخرهأوالوقودغليانإلىللمحركالزائدالتسخين

البخارلأنالمحركإلىيضخالذيالوقودنقصانإلىيؤدي

السائل.منأكبرحيزايشغل

يتوقفأومضطربةبصورةالمحركيعملالحالةهذهفي

الانسداديحدث.سائلإلىتحويلهويتمالبخاريبردحتى

حادةبصورةأعلىإلىالصعودعندأحياناالبخاري

بعدفجأةالإبطاءعندأو،الحرارةشديدةالأيامفيوطويلة

وصعبة.متواصلةقيادة

الوقود.حقن:أيضاانظر

فيالدممجرىفيهاينسدحالةالدا!جيالالسداد

ثمومن.الجلطةكذلكالحالةهذهوتسمى،القلبشريان

الشريانهذاعلىتعتمدالتيالقلبعضلةمنقسمافإن

هذاانسدادعندتموتأنتلبثلابالدمتزويدهافي

قلبية.نوبةأوسكتةيسمىالقلبعضلةوموت.الشريان

الصدر،فىحاداألماتشملالتاجيالانسدادوأعراض

وسريعا.ضعيفاونبضاوغثيانا،،التنفسفىوضيقا

يعيم!وعندما،الموتيسببأنيمكنالتاجيوالانسداد

المنطقةعضلةفيالنسيجفيأثاراتتركالحالةفإنالمريض

الجلطة.تكونتحيثالشريانهذاعلىتعتمدالتي

القلب.:أيضاانظر

الحيوانخلالهايقومعمليةوالثحسيرالائسلاح

والجلدالشعرذلكويشمل.جسمهيكسوممابالتخلص

جديد.كساءمحلهليحلوالفراء،والريشوالحراشيف

يختلف،العاممنمحددوقتفيهذهالعمليةوتحدث

باخشلافذاتهاالعمليةوتختلفالحيوانباختلاف

خارجيةقشرةبوجودالحيواناتبعضتتصف.الحيوانات

نمويعوقمماتمددها،يصعب(الخارجي)الهيكلصلبة
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جذوعأوكالصخورخشن،سطحفىالحيةتحتك.الحيةانسلاخ

القديم،الجلدمنخارجةتزلقوعندئذالجلديتشققأنإلىالأشحار

وهذه.معدودةدقائقسوىالعمليةهذهتستغرقولامقلوبا.إياهتاركة

الأسود.الرباننوعمنالحية

البحروجرادالسرطانالحيواناتهذهوتشمل.الحيوأن

عنالحيوانجسمعنالقديمةالقشرةوتنفصل.والحشرات

قشرةتنمونفسهالوقتوفيأسفلها.سائلمرورطريق

ثم.ثنياتهيئةعلىتظهرالحيوانجسمحوللبنيةجديدة

إلىيؤديمما،القديمةالقشرةاتجاهفيالحيوانيضغط

القشرةتاركاالخارجإلىنفسهالحيوانويدفعتشققها.

.وراءهالقديمة

تدريجيا.وتتصلبالجديدةالقشرةثنياتتنتشرثم

مراتعدةالقديمكسائهامنالحشرأتيرقاتوتتخلص

وأ)العذراءالتاليةالنمومرحلةدخولهاوقبلنموها،أثناءفى

وتنسلخالنمو،المكتملةالحشراتتنسلخولا(،الحورية

الأخرىوالحيواناتالبحروسرطانالكركندحيوانات

حياتها.فترةخلال،منتظمةغيربصفةلها،المشابهة

نأالمعروففمن،الزواحفأنواعمنالكثيروتنسلخ

جلدهاوتتركتنسلخ)السحالى(والعظاءاتالثعابين

والإفريقيةوالاستوائيةالأمريكيةالتمامميحوتتخلص.القديم

بهاتتخلصالتينفعسهابالكيفيةالقديمةحراشيفهامن

ريشها.منالطور

مرةالقديمريشهاعنهاتنفضالطيورأنالمعروفمن

بدلأجديدبريشوتكتسي،العامفيالأقلعلىواحدة

فيمراتثلاثريشهاتنفضالمغردةالطوروبعض.منه

وعادة.مرةكلفيالريم!جميعتنفضلاأنهاكما.العام

ستةإلىأربعةمنبأكملهريشهالطائرنفضيستغرقما

حيث.الصيففصلأواخرفيذلكويحدث.أسابيع

القديم.الري!قالناميالجديدالريشيدفع

ولاتسقط.محددلنموذجوفقاالعمليةهذهوتحدث

نموبعدإلآالطيور،أنواعمعظمفي(الطيران)ري!شالقوادم

ستسقط.التيالريشةجوارإلىجزئيةبصورةجديدةريشة

إلا.الطرانعلىبمقدرتهالطائريحتفظالأساسهذاوعلى

جمئريشتفقد(العراقي)الأوزوالتموالأوزالبطأن

علىقدرتهاوتفقد،الريشنفضمواسمخلالالطران

الطيورتستغرقوقدالجديد.ريشهاينموأنإلى،الطيران

القديمريشهانفضمنتتمكنحتىعام،نحوالكبيرة

ريشهبنفضيقومبعضهاأنكمابه،جديدريشواستبدال

عمليةفيهامادورأالريشنفضويلعب.مستمرةبصورة

القديمبريشهيستبدلالطائرأنحيثالطور،بينالغزل

علىذلكويساعد،زاهيةألوانذاجديداريشاالباهت

.التزاوجإلىشريكهجذب

كلفيالحيواناتأنواعمنالكثيرشعرشساقطكما

خلالجسمهامنأجزاءالحيوأناتبعضوتستبدل.ربيع

قرونهاتفقدالتيالغزلانذلكومثالالشعربمتساقطموسم

الحيواناتبعضتقومكما.جديدةقرونابهاوتستبدلالقديمة

وهواللاموسومنهابمالقديمةمخالبهامنبالتخلصوالطور

الطهوج.يشبهطائروهووالترمجانغينياخنزيريشبه

دلسكرالجسماستخدامينظمهورمونالإسصولين

منجزءفيمتخصصةخلايافيوينتج.الآخرىوالأغذية

بالإنسولينصلةذاتمعينةاضطراباتوتسبب.البنكرياس

.السكريعادةيدعىالذيالسكريالداءالمسمىالمرض

بشكلالسكراستخدامالجسميستطيعلا،المرضهذاوفى

مننوعوهو)جلوكوز(العنبسكرويتكاثرصحيح

الإنسولينويؤثر.السكريالبولانظر:.الدمفىالسكر

والمنتجاتوالدسمللبروتينالجسماستخدامفيأيضا

والفولحمفات.البوتاسيوممثل،المعدنية

الغذاءيمتصحين.الجسمفيالإنسولينيعملكيف

فيالإنعسولينإفرازمنالبنكرياسيزيدالدممجرىفي

مجرىمنالمغذياتحركةسرعةالإنسولينويزيد،الدم

فيرئيسيبشكلتتمركزالتيالمستهدفةالخلاياإلىالدم

الخلاياعلىوتستقر.الشحميةوالأنسجةوالعضلاتالكبد

مستقبلاتتسمىمتخصصةبروتينيةجزيئاتالمستهدفة

الإنصولين،معالإنسولينمستقبلاتوتتماسكالإدسولين،

فوقالمنشطةالمستقبلاتوتزيد.المستقبلاتينشطمما

ويستخدمبها.والانتفاعالمغذياتدخولسرعةالخلايا

هضمعنالناتجة،الأخرىالبسيطةالسكروأنواعالجلوكوز

إلىللتحولأو،فوريةطاقةلتوليدتعقيدا،الأكثرالنشويات

الأمينيةالحموضوتتحرك.التخزينأجلمنجليكوجين

تشكلوهناكالخلايا،إلى،البروتيناتهضمعنالناتجة

الناتجةالدهنيةالحموضوتتحول.للبروتينالأساسيةالبنى

فيماوتستخدملتخزن،ثلاثيةشحومإلىالدهونهضمعن

الطاقة.أجلمنبعد
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الجسمفيالإنسولينكميةنقصيسبب.السكري

وفي.الأولىالدرجةسكرييسمىالسكريمننوعا

الثانية،الدرجةسكرييسمىأخفالسكريمننوع

ولكن،الإنسولينمنطبيعيةكميات،عادةالمريضينتج

قدوهذا.صحيحبشكلبالإنسولينينتفعلاالجسم

مستقبلاتمنجدامنحفضعددلديهالمريضلأنيحدث

معظموعند.معطوبةمستقبلاتلديهأو،الإنسولين

تنتج،الناسبعضوعند.العطبسببيعرفلا،المرضى

مما،الإنسولينمنزائدةكمياتلانجرهانزجزرفىالأورام

بكثيرأدنىمستوىإلىالانخفاضإلىالدمبسكريؤدي

انظر:.الدمجلوكوزنقصتسمىحالةوهي،الطبيعيمن

.الدمجلوكوزنقص

تحتعادةالإنسولينيحقن،السكريمعالجةوعند

الهاضمةالسوائلفإنبالفمالإنسولينأخذوإذاالجلد.

منتشفيلابالإنسولينوالمعالجة.الهورمونفاعليةتوقف

يعيح!أنللمريضوتتيجالمرضتضبطولكنها،السكري

القرنمنالثمانينياتأوائلحتىتقريبا.طبيعيةحياة

بش!وليؤخذيللس!المعدالإنسولينكان،العشرين

ينئواليوموالخنازير.الماشيةبنكرياسمنرئيسي

انظر:وراثيا.عولجتبكتيريابوساطةأيضاالإنسولين

الوراثية.الهندسة

يدوموتأثيره،بسرعةاضقياالإنسول!تالجسمويمتص

مستحضراتالأدويةشركاتوتصنع.قصيراوقتا

تأثيرمدةتطيلأنشأنهامنالإنسولينمنمتعددة

بينبالجبم،المستحضراتهذهوتصئمثل.الهورمون

الكيميائيةالبنيةبتعديلأو،والبروتيناتالإنسولين

فيالسويالجسمنمطمحاكاةأجلومن.للهورمون

يستخدمواأنالسكريلمرضىيمكن،الإنسولينإفراز

وخمسمرةبينويتعاطوها،الإنسولينمنمختلفةأنواعا

مضخاتبالسكريالمرضىلبعضويزرعيوميا.مرات

الإنسولينلفرزوتبرمإلمضخاتالجلد.تحتللإنسولين

.محددةأوقاتفى

التىالتشريحيةالتجاربخلالمنتبن.تاريخيةنبذة

فىمادةوجودأم988سنةالكلابعلىأجريت

بالتجاربوقام،الجسمفىالسكربتنظيمتقومالبنكرياس

فونوجوزيفمينكوسكىأوسكارالألمانيانالطبيبان

فريدريكوخاصةتورنتوجامعةفيالباحثونوقام.ميرنج

كوليبوجيمسماكلويد،وجون،بستوتشارلزبانتنج

معالجةفىمرةلأولواستخدموهوتحضيرهالإنسولينبعزل

استحرجوقد.ام229سنةالسكريالبولداءمرضى

الولاياتفىمرةلأولالوراثيةالهندسةبطريقةالإنسولين

.أم789سنةالمتحدة

بست،،جرانتفريدريكالسيربانتنجأيضا:انظر

جيمسجونماكلويدبمبمالهورمونبمهربرتتشارلز

.البنكرياس،ردريكا

وذلاهوتعالمأم(.01-9ا)330القديسأئسيلم،

بمحاولتهمشهوراأصبحالوسطىالعصورإبانأوروبافينفوذ

وجودعلىحججهوأشهر.العقلطريقعناللهوجودإثبات

موجود.اللهأنبالضرورةتعنياللهوجودفكرةأن،الله

ديرإلىوانضملمحايطاليا.آوستا،فيأنسيلمولد

معهناكودرس.ام060عامبفرنسابكفيالبندكتية

أنسيلموترقى.معروفإيطالىوعالمراهب،لانفرانك

في.أم780عامرئيسهأصبححتىأرريراسلكدىبسرعة

أعلىوهى،كانتربريأساقفةكبيرتعيينهتمأم390عام

حياته.بقيةالوظيفةبهذهواحتفظإنجلترا.فيدينيةوظيفة

ومرة،ام001حتىأم170منالمنفىإلىأنسيلموذهب

علىاعتراضهبسببأم701حتىأم301منأخرى

عندبذكراه.يحتفلالكنيسةمسؤوليتعيينفيالملكسلطة

.عامكلمنإبريل12فىأضصارىا

الماي(.)تصيفالمبانيتشييدانظر:.الإطاراتإئشاء

علم.،المعانيانظر:.اللغةلمحيالإئشاء

قس!ينإلىالذرةنواةانقساميعنيأغيزياءافيالائشطار

فىكبيرةبسهولةالعمليةهذهوتحدثتقريبا.متساويين

يحدثأنويمكن.والبلوتونيومكاليورانيومالثقيلةالعناصر

نواةبضربصناعئاذلكفعليمكنكماطبيعيا،الانشطار

آخر.نوويجزيءأيأوبنيوترونللاشتعالقابلة

فإنهما،انشطاريتينشظيتينإلىالنواةتنقسمعندما

قوةعنتنتجالطاقةوهذه.الطاقةمنهائلامقداراتطلقان

نأإذالانشطارشطتيبينالكائنالتنافرأي؟الدفع

مقدارهاكميةتطلق.موجبةشحناتبهماكلتيهما

ينتجهاالتىبالطاقةتقدرطاقةاليورانيوممنكجم.،4ء

.الحجريالفحبممنمتريطن000.1

.النيوتروناتمنكبيراعدداأيضاالمنشطرةالنواةتطلق

نوياتتضربأنالطليقةالحرةالنيوتروناتهذهشأنومن

هذهلمثلالتتائالمتواصلويسمىتنشطر.وتجعلهاأخر،

فىالطاقةيحدثالذيالمتسلسلالتفاعلالانشطارات

النووية.والمفاعلاتالذريةالقنابل

.اليورانيومبمالبلوثونيوم،النوويةالطاقة:أيضاانظر

البكتيريا(بم)تكاثرالبكتيرياان!:.النئائيالائشطار

(.اللاجنسيالتكاثر)خلالالتكاثر
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النوويةالطاقةالانشطار،انظر:.الذريالائشطار

(.النووي)الانشطار

.رلانشطاا:نظرأ.لئوويارلائشطاا

القرآنسورمنالإنشقاقسورة.سورةالافشقاق،

الرابعةالشريفالمصحففيترتيبها.المكيةالكريم

وجاءت.آيةوعشرونخمسآياتهاعدد.والثمانون

يومأهوالبعضإلىالمشيرمطلعهامنالانشقاقتسميتها

القيامة.

كشأن،القيامةأهوالعنالحديثتناولتالسورةهذه

الإسلامية.العقيدةأصولتعالجالتيالمكيةالسورسائر

وصورت،الاخرةمشاهدبعضبذكرالسورةابتدأت

ثم.الساعةقيامعندالكونفييحدثالذيالانقلاب

تحصيلفيويتعبيكد،الذيالإنسانخلقعنتحدثت

وأصالحمنيشتهيمالاخرتهليقدم،ومعاشهرزقهأسباب

منالمضركينموقفتناولتثمشر.أوخيرومن،طالح

الأهوالسيلقونبأنهموأقسمت،العظيمالقرآنهذا

أليومذلكفىوالأهوالالأخطارويركبونوالشدائد،

السورةوختمتولد.ولا،مالينمثيهلاالذيالعصيب

آياتهوضوحمع،باللهإيمانهمعدمعلىالمشركينبتوبيخ

الجحيم.دارفيالأليمبالعذابوبشرتهم،براهينهوسطوع

القرآنآيات)ترتيبالكريمالقران:أيضاانظر

الكريم.القرآنسور(بموسوره

القرونخ!ل)الابويةالباباانظر:الكبير.الائشقاق

(.الوسطى

القرودح!ل)البابويةالباباانظر:الكئسى.الائشقاق

العصورفي)الكنيسةالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة(،الوسطى

ال!خيسة(.)القسامالنصرانيةالوسص(بم

الضيالرعويةالقصائدمننوعا!!كويئالألشودة

.الطولمتوسطةتكونماوغالباالقدماء.الإغريقطورها

موضوعاتوتعالج.الهادئةالريفيةالمشاهدالقصيدةوتعرض

البليغة،الرعويةالأناشيدأمثلةومن.والحبوالشعرالشباب

الرومانيةوالحكاياتلثيوقريطس!الإغريقيةالأنشودة

قبلمن،الشاعرينهذينلمثلمحاكاةوهناكلفيرجيل.

السالغوالقرنعشرالسادسالقرنأواخرفيالإنجليزالشعراء

أفضلومن.رعويةقصائدنظموااللذينالميلاديينعشر

لجونليسيداسقصيدةالوقتذلكفيكتبتالتيالقصائد

كنج.إدواردصديقهوفاةفيرثاءوهي.ميلتون

فيرجيل.،ثيوقريطس:أيضانظرا

الأغانيمننوعالأمريكيةالروحيةالألشودة

سببالسودمنالمتحدةالولاياتجنوبسكانكان

قويإيقاعولهاعاطفيةأغانالروحيةوالأناشيدشهرتها.

قائدويغنى.جماعةتغنيهاعندماخاصةبصفةوتؤثر

يتكرر.بمقطعالجوقةتدخلثم،بيتينأوبيتاأحياناالمجموعة

بالتصفيقالإيقاعالروحيةالأناشيدمنشدويؤكدماوغالبا

بأيديهم.

الأنافميدفيالمستخدمةالألحانبأنأحيائايقال

الأناشيدمنالكثيرهناكأنإلاإفريقيا.فينشأتالروحية

الأناشيدهذهمثل.الإفريقيةبالأغانىلهاعلاقةلاالروحية

فيالبيضبينالإنجيليللوعظمباشرةعلاقةعنتعبر

كنتاكيمعسكراجتماعفىبدأتوالتيالجنوبولايات

شجعتإحياؤهاالمعادالأناشيدهذه.ام008عامفي

حبأدى.البيضللسكانالروحيةالأناشيدكذلك

فىغنائهمفيمشاعرهملبثللأنشودةالسوداسمكان

والعمل.المصنع

شخصياتحولالروحيةأناشيدهممعظمالسودأقام

فىالحكاياتهذهسردوطريقة.الإنجيلمنوحكايات

وخيالهمالعميقشعورهمتظهرللسودالروحيةالأناشيد

ومخلصة.مؤثرةأناشيدهمكانت.البسيطوإيمانهمالمبدج

تأرجحيوالعميقالنهرالمعروفةالروحيةالاناشيدمن

الروحيةالأناشيدتعرفلم.اللطيفةالعربةأيتهابهدوء

العبودية.منالسودتحررأنإلىالمتحدةالولاياتخارج

ماكيمولوسي،ألينفرانسيصروليمقامأم867في

أغانيمنمجموعةبنشرويربيكاردوتشارلز،جاريسون

الأمريكية.المتحدةالولاياتفيالعبيدأغانيسميتالسود

أخرىأجزاءالروحيةالأناشيددخلتأم871عامفي

أطلقتاسمودمنمجموعةبوساطةالمتحدةالولاياتمن

تنيسي.بولايةفيسكلجامعةسنجرزجوبيلينفسهاعلى

وألمانيا،وإنجلتراالمتحدةالولاياتأنحاءجميعفيتجولوا

قامت.لكليتهمأمواللجمعمومسيقيةحفلاتوقدموا

الرباعىفرقةوأصبحت.بتقليدهمللسودأخرىكليات

بولاية(هامبتونجامعة)الانهامبتونمعهدمنالأسود

بولايةتاسكيجي(جامعة)الانتاسكيجيومعهدفرجينيا

الولاياتفيالروحيةللأناشيدالفرقأشهرمنألاباما

.المتحدة

فيالغناءأنواعأفضلمنالانالروحيةالأناشميدتعتبر

الروحيةالأناشيدكتاببينومن.الأمريكيةالموسيقى

ووليم،بيرليثاكرهاريالموسيقيونالمؤلفونالكبار

منسودمطربونساعدكما.جونسونوهل،دوسون

علىوورفيلد،ووليم،هيورولاند،أندرسونماريانأمثال

الروحية.الأناشيدعلىالشعبيةإضفاء
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بسمكشبيهوهوطعافايستخدمسمكالألشولمحلأ

والبيتزاالسلطةفيالأنشوفةأممماكتستخدم.الرنجة

نوعفيوتصنيعهاوتجفيفهاتعليبهايتمماوغالباوالحساء

وهيالأسماكهذهالناسبعضويأكل.العجينةمن

طازجة.مطوخة

ويبلغ.وطريزيتيلحمعلىالأسماكهذهتحتوي

لهذهويوجدسم،أ.منأقلالأسماكهذهمعظمطول

واضئإلىبشكلبارزطويلوأنفكبيرةعيونالأسماك

منفضيالأنشوفةسمكولون.السفليفكهابعدما

أظههر.أناحيةمنأزرتأووأخضرالسفلىالناحية

وتعيش،كبيرةجماعاتفيالأنشوفةسمكيسبح

المناطقفى،ضحلةساحليةمياهفيالأسماكهذهمعظم

فيالسمكهذامنهائلةأعدادصيدويتم.الدافئةالمدارية

أمريكافيبيروساحلطولوعلىالمتوسطالأبيضالبحر

بيروساحلعلىصيدهيتمالذيالسمكويدعى.الجنولية

الأنسوفيتا.باسمالأنشوفةمنالنوعهذامن

منالشرقيالشمالفيكبيرةصناعيةمدينةإض!

وهي،نسمةالأ.194387سكانهاعدد،الجنوبيةكوريا

أعبراحيثمنيفوقهالاو.الجنوبيةكورياموانئأكبرثانية

الأصفراالبحر!احلعلىإنشونوتقع.بوسانميناءإلا

سيؤ:أ!منأضمرقياالجموبإلىكم32نحوبعدعلى

الجنوبية.كورياأنظر:موقعهاعلىوللتعرف،العاصمة

وصناعة،الأسماكصيدإنشونصناعاتوتشمل

والفولاذ،والحديد،الكيميائيةوتصنئالمواد،بالسفنالشحن

وقتفىكبيرةسفينة03لنحوالميناءويتسع.والمنسوجات

وبنظام،حديديبخطسيؤولمعإنشونوتتصلواحد.

فيإنشونوكانت.حديثعاموبطريق،الأنفاققطارات

وتطورت،الأسماكصائدويسكنهاصغيرةقريةالزمانقديم

علىكورياالأجنبيةالدولأجبرتأنبعدكبيراميناءلتصبح

الثمانينياتفىالعالميةللتجارةالموانئمنوغيرهاالمدينةفتح

الحرل!وأثماءآ،أ6ء.عاموفيعمتمر.التاسعالقرنمن

بانزالمريكيةألاالمتحدةالولاياتقواتقامت،الكورية

قواتصدتالإنزالعمليةوبعد.إنشونفيمفاجئ

غزتالتيالشماليةكورياقواتالأمريكيةالمتحدةالولايات

الكورية.الحربانظر:.الجنوبيةكوريا

فيكبيراصناعيامركزالتصبحتتطورإنشونوبدأت

ذلكمنذوأنشئت،العشرينالقرنمنالستينياتأواخر

بها.المحيطةوالمنطقةالمدينةالمصابفيمنالتارلمئات

الازدهاربدايةمنذكبيرةبصورةسكانهاعددوزاد

عنهانتجتالإسكانفىأزماتإلىهذاوأدى،الصناعى

.عديدةسكانيةمشكلات

وال!همومن،والخزرجالأوسعلىاطلقاسمالأفصار

رمعولهونصرواتعالىباللهآمنوأالذينالمدينةسكانمن

تعالى:قال،ورسولهباللهال!!رأهلمنأعدائهعلىصز!إي!

.001:التوبةوالأنصار!المهاجرينمنالأولون)والسابقون

منبجماعةاقترنخالصإسلامىمصطلحفالأنصار

اسمأرأيت:لأنس"!قلت:قالغيلانعن،الصحابة

سمانابل:قال؟اللهسماكمأمبه،تسمونكشمالأنصار

منالأولونوالسابقون):تنزيلهمحكمفييقولإذالله

السابقينمنفالأنصار.01،؟التولةوالأنصار!المهاجرين

منالإيمانإلىسبقواأ!ذيناوالنصرةا!جرةافيالأولين

بيعةأهلهمالأنصارمنالأوأ!نأحسابقونوا.أ!حابةا

وكانواالثانيةالعقبةوأهلنفر،سبعةوكانوا،الأولىالعقبة

عميربنمصعبعليهمقدمحينامنواوالذينممبعين،

.القرانفعلمهم

مؤامراتمنمكةفيءيطاللهرسولعلىالأمراشتد

النيلعلىوالعمل،دعوتهاعتراضومحاولتهم،المشركين

دونوالحيلولة،مكةأهلمنبهآمنومن،صل!!إيدالرسولمن

يراقبمنوأقاموا،مكةحدودخارجإلىالدعوةوصول

!اهذاوفي.كل!لدا!4برسوأ!يلتقوالئلامكةزوار

خارجإلىالدعوةإنفاذك!!اللهرسولقرربالتوترالشحون

مكة.

منيجدلمولكنه،الطائفإلىعثبلىاللهرسولخرخ

سفهاءهم،عليهوأطلقواآذوهبل،مدعوتهتجاوباأهلها

والأفرادالقبائلعلىالإسلامعرضليستأنفمكةإلىفعاد

ا!ضصةهذهكل!ت!اللهرسولفانتهز،مكةيزوروناكين

إليه،ويدعوهمالإسلامعليهميعرضقبيلةقبيلةفأتاهم

غيرمنآمن،النبوةمنالرابعةالسنةمنذيدعوهمكانكما

سكانمنلبيباشاعراوكان،الصامتبنسويدمكةأهل

سكانمنحدثاعلاماوكانمعاذلنإياسوآمن،يثرب

نواحيسكانمنوكانالغفاريذرأبووآمن،يثرب

بنبسويدعثهمحرالنبيمبعثخبريثربإلىابعغولما.يثرب

وصارأيضاذرأبيأذنفيوقعمعاذ،ابنوإيالر،الصامت

لإسلامه.سببا

أهلمنيلقىكانماإزاء-عثهصرحكمتهمنوكان

يخرجكانأنه-اللهسبيلعنوالصدالتكذيبمنمكة

أحدوبينهمبينهيحوللاحتى،الليلظلامفيالقبائلإلى

المشركين.منمكةأهلمن

ف!مغمنىبحقبةليلةظ!وراللهرسولمر.الأولىالعقبة

"لممن:لهمفقالبهملحقحتىفتتبعهمجماعةأصوات

يأيهود؟موالىمن:قالالخزرخ،مننفرقالوا:؟أنتم

قالوا:؟أكلمكمتجلسونأفلا:قال.نعم:قالوا،حلفائهم

ودعوته،الإسلامحقيقةلهمفشرحمعهفجلسوا.بلى
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بعضهمفقال.القرآنعليهموتلاوجل،عزاللهإلىودعاهم

بهتوعدكمالذيللنبىأنه،قومياوأدلهتعلمونلململبعض

دعوتهإجابةإلىفأسرعوا،إليهتسبقنكمفلايهود،

وهم:ستةوكانواوأسلموا.

النجاربنىمنزرارةبنأسعد

النجاربنىمنعفراءبنرفاعةبنالحارثبنعوف

زريقبنيمنالعجلانبنمالكبنرافع

سلمةبنيمنحديدةبنعامربنقطبة

كعببنحرامبنىمنثابىبنعامربنعقبة

غنمبنعبيدبنيمنرئاببنعبداللهبنجابر

دارتالتيالحربأنهكتهم،يثربعقلاءمنوكانوا

إسلامهم-بعدعليط-للرسولفقالوا،شربأهلجناحيبين

نأفعسىبينهمماوالشرالعداوةمنبينهمقومناتركنا

،أمركإلىفندعوهم،عليهمفسنقدمبك،اللهيجمعهم

فإن،الدينهذامنإليهأجبناكالذيعليهمونعرض

إلىهؤلاءرجعولما.منكأعزرجلفلاعليكاللهيجمعهم

دورمندارتبقلمحتى،الإسلامرسالةإليهاحملواالمدينة

نأذلكنتيجةوكان.كل!.فاللهرسولذكروفيهاإلاأهلها

منخمعسةفيهمرجلاعشراثناالتالىالموسمفىجاء

بنعبداللهبنجابرهويحضرلمالذيوالسادسهؤلاء،

وهم:سواهموسبعة،رئاب

الخزرجمنالنجاربنىمنعفراءبنالحارثبنمعاذ

الخزرجمنزريقبنيمنالقيسعبدبنذكوان

الخزرجمنغنمبنيمنالصامتبنعبادة

الحزرجمنغنمبنىحلفاءمنثعلبةبنيزيد

الخزرجمنسالمبنيمننفلةبنعبادةبنالعبالر

الأوسمنالأشهلعبدبنيمنالتيهانبنأبوالهيثم

الأوسمنعوفبنعمروبنىمنسعادةبنعويم

فبايعوه،بمنىالعقبةعندعدباللهبرسولهؤلاءاتصل

تمتأنوبعد.الأولىالعقبةببيعةالبيعةهذهوعرفت

أولالمبايعينم!ؤلاءيم!النبيبعث،الموسموانتهى

الإسلامشرايعفيهاالمسلإنليعلميثربفيسفير

لمالذينبينالإسلامبنشروليقوم،الدينفيويفقههم

شبابمنشاباالسفارةلهذهواختار،الشركعلىيزالوا

العبدريعميربنمصعبوهو،الأولينالسابقينالإسلام

بنألممعدعلىعميربنمصعبنزل.عنهاللهرضي

تبقلمحتىالإسلامإلىالناسيدعوبيتهفيوأقام،زرارة

.مسلمونونساءرجالوفيهاإلاالانصاردورمندار

إلىعميربنمصعبعاد،التالىالحجموسمحلولوقبل

عليهويقصالفوز،بشائرع!ظغاللهرلممولإلىيحملمكة

منومالهاالخير،مواهبمنفيهاوما،يثربقبائلخبر

ومنعة.قوة

فيالنبوةمنعشرةالثالثةالسنةفي.الثانيةالعقبة

نفساوسبعونبضعالحجمناسكلأداءحضر،الحجموسم

منقومهمحجاجضمنجاءوا!ربأهلمنالمسلمينمن

حتى:بينهمفيماالمسلمونهؤلاءتساءلوقد.المشركين

مكة،جبالفيويطرديطوفعلهظقىاللهرسولنتركمتى

عدبالبموبينبينهمجرتمكةقدمواولما؟ويخاف

يجتمعواأنعلىالفريقيناتفاقإلىأدتسريةاتصالات

حيثالعقبةعندالذيالشعبفىالتشريقأيامأوسطفي

سريةفيالاجتماعهذايتموأن،منىمنالأولىالجمرة

منتظرينالشعبفيهؤلاءفاجتمع.الليلظلامفيتامة

بنالعباسعمهومعهجاءهمحتىعد!،اللهرسول

نأأحبأنهإلا،قومهدينعلىيومئذوهو،عبدالمطلب

بدأتالمجلستكاملأنوبعد.أخيهابنأمريحضر

الدينيالتحالفإبرامعنتمخفشاالتيالمحادثات

وقرأفيهبم،بيانه!يهم!اللهرسولألقىأنبعد.والعسكري

علاماللهيارسولقلناجابر:قال،وذكرهمالقرانعليهم

والكسل.والنشاطالسفوالطاعةعلى-ا:قال؟نبايعك

الأمروعلى3-واليسر.العسرفيالنفقةوعلى2-

الله،فيتقومواأنوعلى-4المنكر.عنوالن!بالمعروف

إذاتنصرونىأن5-وعلى.لائملومةأدلهفىتأخذكملا

وأزواجكمأنفسكممنهتمنعونمماوتمنعوني،إليكمقدمت

الجنة.ولكم،وأبناءكم

نأوبعد.الثانيةالعقبةبيعةبنودهىالبنودهذهفكانت

زعيماعشراثنيانتخابءدباللهرسولطلبالبيعةتمت

فيعنهمالمسؤوليةيكفلون،قومهمعلىنقباءيكونون

اثنيمنكمإليأخرجواللقومفقال.البيعةهذهبنودتنفيذ

فيانتخابهمفتم.فيهمبماقومكمعلىليكونوانقيبابمعشر

.الأوسمنوثلاثةالخزر!منتسعةوكانوا،الحال

بنسعدعدس،بنزرارةبنأسعد.الخزرجنقباء

مالكبنرافع،ثعلبةبنرواحةبنعبداللهعمر،بنالربيع

عمروبنعبداللهصخر،بنمعروربنالبراء،العجلانابن

بنعبادةبنسعدقيس،بنالصامتبنعبادة،حرامابن

خنيس.بنعمربنالمنذر،دليم

بنسعد،سماكبنحضيربنأسيد.الأوسنقباء

زيد.بنعبدالمنذربنرفاعة،الحارثبنخيثمة

آخرميثاقا!س!النبيعليهمأخذ،انتخابهمتمولما

بمماقومكمعلى)أنتم:لهمقال.مسؤولينرؤساءبصفتهم

كفيلوأنا،مريمبنلعيسىالحواريينككفالةكفلاءفيهم

نعم.قالوا:(،قوميعلى

العقبةببيعةعرفتالتيالثانيةالعقبةبيعةهىهذه

والولاءالحبعواطفتعلوهجوفىتمتوقد،الكبرى

والاستبسالوالشجاعةوالثقة،المؤمنينأشتاتبينوالتناصر
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أخيهعلىيحنويثربأه!!منفمؤمن،السبيلهذافي

المدينةمجتمعفتهيأ.لهينتصرو،مكةفىالمستضع!

الأنصارفاستقبلمعهوالمهاجرينضلإدد!،اللهر!سوللمناصرة

الرشدمنكان.بهمورحبوامعهوالمهاجرينك!!النجي

خطوةالمحمديةوالحكمةالسياسيوالنضجالنبويوالكمال

ظرففيواللأنصارالمهاجرينبينالمؤاخاةفيع!بالنبي

عنهميخفف!ماإلىيكونونماأحوجفيهالمهاجرونكان

وأموالهمديارهمتركواإذوالفرقةوالفاقة،الغربةآلام

عنفضلا،لأهلهليتسئحتىيكنلمببلدوحلواوأهلهم

إليه.النازحين

المؤاخاةتلكمنمصغرنموذج

المهاجرالصديقأبوبكرالأخوان

الأنماريزهيربنخارجة

المهاجرالجراحبنعامرأبوعدةالأخوان

الأنصاريمعاذبنسعد

المهاجرعوفبنعدالرحمنالأخوان

الأنصاريالربيعبنسعد

المهاجرالخطاببنعمرالأخوان

الأنصاريمالكبنعتبان

المهاجرعفانبنعثمانالأخوان

الأنصاريثابتبنأولر

المهاجراللهعدبنطلحةالأخوان

الأنصاريمالكبنكب

المهاجرالفارسسلمانالأخوان

يرالأنصارداءلدبواأ

المهاجررباحبنبلالالأخوان

يرلأنصاابورويحةأ

بينالحكيمالرسولفيهاآخىالتيالمؤاخاةوبهذه

للمهاجرينإخوةالأنصارأضحىوالأنصارالمهاجرين

فيهايملكونومامكةوتركوا،اللهسبيلفيهاجرواالذين

لامنهموالعديد،المدينةإلىووفدوا،ومتاعومالأهلمن

فيالأنصارفشاركوا،يومهمقوتيجدونيكادون

وكونواوالأنصار،المهاحريربينخوة19وتحققتأموالهم

اللهعبادوكانواالعصبيةالفوارقفيهذالتواحدامجتمعا

نا.إخوا

مجموعتيإحدىالأنصاريمثلالأنصار.فضل

لظيناكوالأنصارالمهابرين،!!اللهرسولأصمحاب

قبلهممنوالإيمانالدارتبوأواوالذلن):فيهمتعالىالله

مماحاجةصدورهمفيلجدونولاإللهمهاجرمنلحبون

واديا،الناسسلكالوعثةسر:وقال9.الحشر؟أوتوا!

رواهالأنصار(شعبلسلكتشعبا،الأنصاروسلك

!سلم.

مؤمن،إلالايحبهم)الأنصارقي!د:النبيوقال

ومن،اللهأحبهأحبهمفمن.منافقإلاولالمغضهم

نفسى)والذيللأنصار:عثهشروقال(.اللهأبغضهأبغضهم

"مرتين".إلي(الناسأحبإنكمبيده

بنسعدمنهم،كثيرونالاولونالسابقونوالأنصار

إلىالسابقينومن،الأوسكبيروهوعنه،اللهرضيمعاذ

لموتالرحمنعردتقلم!اهتزعدرومم!:اللهرسولقال،الإسلام

عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيوعنمعاذ!!.بنسعد

إليهفأرسلمعاذ،بنسعدح!-اعلىنزلواأناسالم"إن:قال

!م!:النجيقالالمسجدمنقريبابلغفلماحمار،علىفجاء

علىنزلواهؤلاءإنسعد،يا:فقال،خيركمإلى)قوموا

وتسبىمقاتلتهمتقتلأنفيهمأحكمفإنى:قال(حكمك

سعدفيجاءومما(.اللهبحكم)حكمت:قال.دراريهم

حرير،!لةكلأ!لننلم!أهديت:أفرويماعنهاللهرضى

:فقاللينها،منويعجبونيمعسونهاأصحابهفجعل

منهاخيرمعاذبنسعدلمناديلهذه؟لينمن)أتعجبون

(.ألينأو

اللهرضيبشربنوعبادحضيربنأمميدومنهم

عندكانابشربنوعبادحضيربنأسيد"!أنرويعنهما،

عصاأضاءتخرجافلماحندسظلماءليلةفيعينبالنبى

الطريقبهماافترقتفلماضوئها،فىفمشياأحدهما

الأحر.اعصاأضاءت

الفضلذويمنعنه،اللهرضيحب!!بنمعاذومنيا

)استقرئوا:قولهكل!ص!النبيعنروي.أحسبقواالإسلامفي

أبىمولىوسالممسعود،ابنمن:أربعةمنالقرآن

جبل(.بنومعاذ،وأبى،حذيفة

إلىالسبقفضلالأنصارمنوغيرهملهؤلاءكانوقد

وإيواؤه.ك!م!،الرسولومناصرةالإسلام

فيهم:تعالىاللهقالالذينهمالأنصار.أتباعفضل

عنه!ورضواعنهماللهرضيبإحساناتبعوهم)والذين

لكلإنالأنصار:)قالت:الحديثفىوجاءأ...:التوبة

أتباعنايجعلأناللهفادعاتبعناكقدواناأتباعا،قوم

(.منهمأتباعهماجعل)اللهمووكد:النبيقالمنا(.

بمالمهاجرون؟المنورةالمدينة،النبويةالهجرة:أيضاانظر

!لهسد.محمد

هشامابنان!:.هشامابنالأئصاري،

.الأنصاري

.الأنصاريأيوبأبوانظر:.أيوبأبوالأئصاري،

.الأنصاريزيدأبو:انظر.ريدبوأ،الأئصاري
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.الأنصاريقتادةأبوانظر:.قتادةأبوالأئصاري،

هـ،)823-269محمدبنزكريا،الأنصاري

القضماةوقاضيالإسلامشيخهوأم(.51-9ا042

مفسر،،محدث،أصولي،المذهبشافعي،فقيه،الحافظ

فيبرعحتى،بالعلمواشتغلالقرانحفظ.متكلم،نحوي

ومنوغيرهما.الهماموابنحجرابنعنأخذ.العلومشتى

الهيثمي.حجرابنتلاميذهأشهر

شرحفيالمطالبأشىمنها:كثيرةمصنفاتله

علىالباريتحفة،اللبابتنقيحتحريربمالطالبروض

النحو؟فيالحاجبلابنالشافيةشرحبمالبخاريعمحيح

التفسير.فيالقرآنفييلتبسمابكشفالرحمنفتح

هـ،أ404-321)4القدوسعبد،الأنصاري

فيوباحثسعوديوصحفيأديبام(.-839ا609

دروسهوتلقى،المنورةالمدينةفيولدوالاثار.والتاريخاللغة

النبويالمسجدفيالدينيةوالعلومالكريمالقرآنفيالأولى

اشتغلمنهاتخرجهوبعدالشرعيةالعلومبمدرسةالتحقثم

.أخرىحكوميةوظائفإلىينتقلأنقبلبهامعلما

وهيسنتينلمدةالقرىأمصحيفةلتحريررئيعئاعمل

ما379سنةالمنهلمجلةأسص!.سعوديةصحيفةأول

الأولىالبداياتعلىشاهدااليومتعدشهريةمجلةوهي

الأدبلدرالحمةمهماومصدرا،المملكةفىالصحافةلنشأة

شمعريةنصوصمنفيهاينشركانبما،وتطورهالسعودي

فيوالفكرالأدبلروادمتنوعةوأبحاثودراسات،ونثرية

بفنونخاصةأعدادمنالمجلةتصدرهكانتوبما،المملكة

اهتماماالقصصيالفنلقيوقدالأدباء.وتراجمالأدب

معظمفيهانشرتحيثالمجلةصاحبمنخاصا

الأنصاريوكان،القصيرةالقصةلكتابةالأولىالمحاولات

يعتبرالذيام(039)التوأمانعملهذلكقبلأصدرقد

الرواية.لكتابةسعوديةمحاولةأول

فيالعميقواطلاعهالواسعةبقراءاتهالأنصاريعرف

دراساتفيهاولهوالاثاروالتاريخواللغةالأدبحقول

(أم)359والأدبالكتابةفيإصلاحاتومنها:كثيرة

الثانيةدلمرةطبعهأعيدوقدام()359ا!لنورةا!لدينةوآثار

تاريخوتهامه،الحجازفيأمكنةوتحقيقام(،)739عام

شعر()ديوانوالأنصارياتام()639جدهمدينة

فىالعزيزعبدوالملكام(719)سليموبنوأم()649

،2)طجدةتاريخوموسوعةام()769الشعرمراة

قبلالمشرفةللكعبةالمفصلوالتاريخ،امجلدأم(819

أم(.199)الإسلام

الصحافة.بمعلم،التاريخ،الأدب،العربي:أيضاانظر

)مخاطرالماءتحتالغوصانظر:.الهوائيالائصمام

الماء(.تحتالغوص

النوويةالطاقة(؟الحالة)تغيراتالحرارةانظر:الا!ر.

الأماد(.)نظامالنوويالمفاعل(؟الحمايةوطرق)الخاطر

البنزينمحرك(،ا!دىدتبريد)1التبريدانظر:.الائضغاط

والمنحفض(.العالي)الانضغاط

-؟هـ،637-؟)لقاسمأبوا،الأنطاكي

الملقبالأنطاكيأحمدبنعليأبوالقاسمم(.879

وكانبغداد،فىعاشأنطاكيةأهلمنمهندس،بالمجتبى

له.عندهوالمقدمينبويهبنالدولةعضدأصحابمن

الحسابفيالكبيرالتختمنها:المؤلفاتمنالعديد

استخراجبمإقليدسشرح،الأرتماطيقىتفسير،الهندي

فيتوفىباليد.الحساب،العدديةالموازينبمالتراجم

بغداد.

نهرامتدادعلىتقعتركيافىتجاريةمدينةأفطاكية

المتوسط.الأبيضالبحرمنكما.بعدعلىأورونتس،

أنشأتركيا.انظر:.نسمة182701سكانهاعدد

..مق003عامنحوالمدينة،المنطقةحاكمسيليوقي،

عشروالحاديالعاشرالقربنخلالسورياعاصمةوكانت

،أم239عامتركيامنجزءاوأصبحت،الميلاديين

.لوزانمعاهدةبموجب

الفوريالانطاععلىيقومفنىأسلوبالافطياممكية

نأالانطباعيونالرسامونويحاولما.حدثأوشيءعن

وأيعرفونهلماخلافاوهلةلأولالعينتراهمايظهروا

إعادةيحاولونكما.الحدثأوللشيءبالنسبةبهيشعرون

سطوحعلىمنمنعكساللعينيبدوكماالضوءإبراز

الانطباعيةاللوحاتمنكثيرافإنالسببولهذاالأشسياء.

الرسامينبعضويوضح.اهتزازيلمعانذاتوكأنهاتبدو

ويضعون،الالوانتقسيمأسلوببوساطةالانطباعهذا

صغيرةلمساتشكلفىالممزوجةغيرالنقيةالألوان

خلطلويحةعلىمزجهامنبدلأ،بالفرشاةمتجاورة

مجالاتفيأخرىانطاعيةأعمالوهناك.الألوان

مجالفيالانطباعيةأنإلا،والنحت،والأدبالموسيقى

أهمية.أكثرالفن

الفنانينوبعضالرسامونابتدع.الفرنسيةالانطباعية

ولكن.التاريخمنمراحلعدةفيانطاعيةفنيةأعمالأ

مجموعةعملعلىعامبشكلطبقالانطباعيةمصطلح

رسمفىثورةأحدثواالذين،الفرنسيينالرسامينمن



عيةلانطباا026

فيأعمالهمبأفضلقاموأولقد.متلألئةألوانذاتلوحات

أولوكان.أم019إلى0871عامحواليمنالفترة

لأعمالهممعرضلوصفالانطباعيةلتعبيراستخدام

.أم874عامبباريس

التصويرفيوأقعيةبحركةالفرنسيونالرسامونتأثر

عشرالتاسعالقرنمنتصفخلالوجدتالتشكيلي

التيواللونللضوءالعلميةبالدراسةوكذلك،الميلادي

بعضتأثرولقد.نفسهالوقتفيأهميةاكتسبت

.حينذاكالجديدالضوئيالتصويربعلمالانطجاعيين

غيرتبدوالتىالتركيباتاستخدامالانطباعيونفضل

تطويرعكسعلىسريغارسمهموكان.وتلقائيةتقليدية

وكانوا.التخطيطيةواشسومالأبحاثمنتركيباتهم

الطبيعي.الضوءفيالطلقالهواءفيالعمليفضلون

أجواءفيمراتعدةنفسهالموضوعيرسمونكانواوأحيانا

فيوالألوانالسطحتأثيراتتتغيركيفليوضحوا،مختلفة

.اليوممنالختلفةالأوقات

)بالترتيبالفرنسيينالانطباعيينالرسامينأهممن

ديجاوادجاربيسارووكاميلمانيهإدوارد(:الزمني

وبييرموريسوتوبرثمونيهوكلودسيسلىوألفرد

مانيهمنك!!رسوماتإنتاجأعيدوقدرينوار.أوجست

الرسم.مجالفيورينوارومونيهوديجا

الفنيةالحركةتطويرفيأثرواقعيارسامامانيهوكان

بيساروورسم.اليوميةالنقيةالنظريةالخبراتمعوتعامل

مونيهوكان.النهريةوالمناظرالفرنسيالريفوسيسلي

الجوية.التأثيراتفيالرقيقةبالتغيرأتخاصةبصفةمهتما

كانحطبل،الألوانتقسيمأسلوبديجايستخدمولم

رأقصاترسمفيمتعةيجدوكان.فوريةتلقائيةتركيباته

ورسم.الخيلوسباقات)الباليه(الإيقاعىالرقص

العادية.اليوميةحياتهنيمارسننساءلوحاتموريسوت

الوجوهعلىالشمسأشعةتأثيرإظهاريحبرينواروكان

.ل!زهاروا

الانطاعية،الحركةمنجزءاالأخرىالبلادفنانوكان

إلاوفرنساإنجلترافييعملكانويسلر،جيم!م!أنرغم

الجوأنطاعاتأكدواأرزيناالأمريكيينأوائلأحدكانأنه

حياتهامعظمعاشتكاساتماريوالأمريكية.الرقيقة

أطفالهن.معالأمهاترسمفيوتحصصتفرنسافي

عامطحركطالانطاعيةمالبكانت.الانطباعيةمابعد

الحركةهذهأضافتوقدتبعتها.ثمالانطباعيةمنتطورت

أهمومن.للانطباعيينالنظريةالتأثيراتإلىأخرىأبعادا

بول(الزمني)بالترتيبفرنسافيالانطباعيينبعدمارسامي

سورا،جورج،جوخفانفينسنت،جوجانبول،سيزان

تولوز-لوتريك.دووهنري

الأوائل.كالانطاعييننفسهالوقتفىسيزانعالق

لكنه،البيئيةوالمؤثراتواللونبالضوءمثلهممهتماوكان

عاشوقد.والأشكالالهياكلصلابةعلىأيضاأكد

زخرفيةصورارسمحيث،الجنوببحرجزرفيجوجان

-جوخوعبر.البدائيبالرسممتأثربأمملوبوملونة

وعواطفهأحاسيسهعن-فرنسافيعاشالذيالهولندي

يؤكدانطباعيرسم

صورع!المتلألئةالألوان

ألفرد.اليوميةالمناظر

لرساما،سيسلى

اشتهر،لانطهباعىا

الفسيحةالطبيعيةبلوحاته

بالقريةالجسرمثلالحلوية

)إلىلاحرير-الجديدة

(.اليمين



162كرما،نىنطوأ

فقدلمسوراأما.اليوميةوالأحداثللأشياءملونةلوحاتفي

الفنيةبالنظراتالانطباعياهتمامهفيمدىأبعدإلىذهب

نظامالكبيرةللوحاتهوكانوالضوء.باللونالخاصة

وسيركارقصصالةلوتريك-تولوزورلممم.معماري

.لاذعانتقاديبأسلوب

الموسيقىترتكز.والنحتوالادبالموسيمى

الوصفية.الأفكارأوالبيئيةالمؤثراتعلىعادةاللانطاعية

الفرنسيان،رافيلوموريسدوبوسيكلودمنكلألففقد

والألعابوالشلالاتالقمربضوءتوحيبأصواتموسيقى

النارية.

عنللتعبيرمحاولةهيالأدبفيوالانطباعية

ودإدمونوكان.والأحداثللعالمالفوريةالأحاسيس

القرنمنفرنسيانكاتبانوهما-جوليهوأخوهجونكور

الانطباعيين.الكتابأهمأول-الميلاديعشرالتاسع

رؤوسبعضباسوسدوسجونالأمريكيواستخدم

انطباعيةمقطوعاتفيواللإعلاناتوالأغافيالموضوعات

العشرين.القرنروحتبرز

بإظهارتقليديااهته!النحاتونفقد،عامةوبصعفة

رودانأوجحستأعمالوتعد.لموضوعاتهمالهيكلىالشكل

رودانأعطى.النحتفيالانطباعيةللأنواعأمثلةالفرنسية

السطحية.الحركةرؤيةللأشكال

.جورجسورا،انظر:.المحدتةالائطباعية

وعندما.الاضينمنفئكللىغيرشخصالافطوافي

علىيدلفإنهفنيغيرأستعمالأالمصطلحهذايستعمل

المحللعرفوقد.الاجتماعىغيرالخجولالشخص

الاهتماماتتحويلبأنهاالانطوائيةيونج.جكارلالنفسي

العالمإلىالخارجيالعالموحوادثالناسعنبعيداالعقلية

كارليوج،انظر:،الخاصةالإنسانلأفكارالداخلي

السويللشخصبالنسبةأنهيونجاعتقدوقد.جوستاف

فيولكن.المنبسطانظر:.الانبساطمعالانطواءيتوازن

نحوالميلمنأكثرالانطواءنحوالميليكونالمنطويحالة

الانطوائيةتجاهالميلأصبحإذاأنهيونجاعتقدوقد.الانبساط

الواعية،غيرالعقليةالإنسانحياةعلىيتسلطفإنهمسرفا،

يسمىماالصراعهذاعنوينتج.الميلإنبينصراعاويسبب

.العصابانظر:.العقليالمرضمننوعوهو،العماب

وأديب،مسياسىام(.ا-09949)4سعادةأفطوان

البرازيلفىسعادةخليلبوالدهالتحق،لبنانفيوتربىولد

ساوفيالمجلةمجلةتحريرفيوالدهوشارك،أم029عام

عاملبنانإلىوعاد،سئلغاتأتقن.بالبرازيلباولو

جامعةفيالألمانيةللغةمدرساعملحيث،أم329

ما329عامأسس.الألمانىبالفكروتأثرالأمريكيةبيروت

ثلاثسعادةأنطوانسجن.السوريالقوميالحزب

عامالأرجنتينثمالبرازيلإلىأخرىمرةوسافر،مرأت

الحربلنشوبلبنانإلىالعودةيستطعولم،ام39!لم

عصيانبتدبيراتهمام949عاموفي.الثانيةامحالميةا

سلمهالزعيمحسنيولكنسوريا،إلىفلجأ،مسلح

صوريةمحاكمةبعدأعدمحيث،اللبنانيةللسلطات

الصراعم(،391)4الأمنشوءاعمالهأهممن.صمريعة

أصدرالعشر.المحاضرات،السوريالأدبفيالفكري

النهفمةمنها:المهجروفيبيروتفيصحفعدة

الجديد.الجيل،الزوبعةبمالجديدةسوريابمالبيروتية

.أنطون،الجميلانظر:.الجميلأئطون

حربيقائد.م(.ق03-؟)83مارك،أ!ثي

34عاممنبالمناوبةروماحكمفيشاركرومانيوسياسي

وماركوسأوكتافيوسجايوسشارك.مماتهحتى..مق

ذلكبعدقيصر.يوليوسمماتبعدروماحكمفىليبيدوس

جيشيهماووحدامصر،ملكةكليوباترامنأنطونيتزوج

بحكمالانفرادفييأملأنطونيوكان.واحدةقوةفي

عامالفاصلةأكتيوممعركةفيهزيمتهبعدفشللكنهروما،

..مق31

عاموفي.الشأنرفيعةرومانيةعائلةفيأنطونيولد

قيادةتحتالفرسانكتائبفيضابطاصار.،مق54

يوليوسأنطونيعاون..مق48عاموفيقيصر.يوليوس

بومبييقودهاكانمتمردةعسكريةقواتسحقفيقيصر

.فارسالوسمعركةفيالعظيم

يدعلىقيصريوليوساغتيالتم.مق44عاموفي

وجايوسبروتسماركوسبقيادةالنبلاءمنمجموعة

فيقيصمريوليوسأنطونىوخلف،لونجينوسكاسيوس

أحدحفيدأوكتافيانقاح!..مق43عاموفيروما.حكم

لحكمبالتصدي،بالتبنيوابنهقيصر،يوليوسإخوة

لاحقوقتفيأستعدادهأبدىأنلبثماالذي،أنطوني

أوكتافيانمنكلمعالسلطةلاقتسام،العامذلكمن

باغتيالذلكبعدوقاموا.الثلاتةحكومةانظر:.وليبيدوس

يشكلالذيالشيوخمجلسفيمعارضيهممنالعديد

للدولة.استشاريةهيئةأقوى

وأوكتافيانأنطونيبقيادةجيشقام..مق42عاموفي

معركتينفىلونجينوسوكاسيوسبروتسيقودهجيشبهزيمة

ويعزى(.الاناليونان)شماليمقدونيافيفيليبيفي

أنطونىمهارةإلى،الأولالمقامفيالمعاركهذهفيالانتصمار



ججور،نبونطوأ262

الشرقيةالأقاليمعلىبعدفيماأنطوليامشولىوقد.العسكرية

.لأوكتافيانالغربيةواللأقاليمإيطالياتاركالروما،

للتشاور،مثليوباتراأنطونيالتقى.مق41عاموفي

أنطونىوكانروما.فىمراتعدةالتقياأنلعمبهتقدوكان

الماليالعونطلبفيشسعىما،روبحكمللانفراديطمح

أتمرتغراميةعلاقةجمعتهماذلكبعدحليوباترا.من

آخرفيتزوجأنأنطوليأبثماضا.مق04عامقيأمابن

مركزهليقوي!تافيانأوأختأوكتافيامنالعام

روما.فيالسياسي

نأبعدكليولاترامنأنطونيتزوج.مق37عاموفي

43عاموفيثالثا.ابنامنهازواحهوأثمر.أوكتافياترك

منعدداالثلاثةوألسائهمالكليوباتراأنطونيوهب.مق

لكثيرالإيعازإليأوكتافياندفعممالروما،الشرقيةالأقاليم

أطوطن.المولاءحرقأنطونيفعلهماأنرومامواطنيمن

أنصهونىعلىالحربأوكتافيانأعلن..مق32عاموفي

كليوباترارألصونىأسطوفيهزيمةفيالبحريأسطولهونجح

أ!ربيااسماح!!منمقربةعلى،أكتيوممعركةفيمجتمعين

إلىوكليوباتراوانسحألطوني..مق31عاملليونان

وقاما.هناكإلىلحقهماأنأوكتافيالىلبثومامصر.

وصولمنقصيروقتبعد.مق03عاممعابالانتحار

مصر.إلىأوكتافيان

منعملينفيأنطونيقصةشكسبيروليمخلدوقد

ام(؟)995قيصريوليوسهماالشهيرةالمسرحيةأعماله

أيضاأنطونىويظهرم(061)7وكليوباتراأنطوشى

الحبسبيلفىدرايدنجونمسرحيةفيكشخصية

أم(.)677

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

تراكليوبايوليوس،قيصرمعركة،أكتيوم

تبكا.(م2491-2981)جورج،نطونيوأ

تم.الإسكندريةمواليدمنفلسطني!مياسيومناضل

الذيالوفدأعفماءمنواحداأم939عاميمايرفياختياره

مسشقبلعنمؤتمرفيالمصالإلعربيةطرعبهأليط

للوفودعاماسكرتيرابعدفيماأنطونيووعين.فلسطين

لموالذي،لندنفيالمنعقدالمؤتمرحضرتالتيالعرلية

أساليع.سمتةاستمرارهبعدشيءإلىيتوص!!

مممؤلفالخصوصروجهعلىأنطونيوويذكر

،أم389عامنينشرالذيالعربيةالصحوةلكتاب

وخاصةالعربيةأغوميةالحركةالمب!صالتاريخيتناولوالذي

والسنواتأم(819-191)4الأولىالعالميةالحربتأثير

فيهاالتقىالأسفار،منبكثيرأنطونيوقاموقد.تلتهاالتي

فيوصفهاالتيالأحداثغمارخاضواالذينبالافراد

علىمعلوماتهاستقاءفياعتمدكاتبأولكان.كتاله

شاملةلتغطيةمحاولةفى،أوروبيةوأحرىعربيةمصادر

.للموضوعمتوازنة

مخرج.(-م2191)ميكلانجلو،نطونيونيأ

الجوانبعلىالتركيزفيبطريقتهاششهرإيطاليسيسمائي

أفلامه.فيالقصصيةا-صةمنبدالأأطصورةالرمزية

عامإنتاخ!منوكلاهما.الليل؟المغامرةأفلامهأحسن

فيأهدافهمفقدواالناسمنلنوعويتعرضانأم،069

المادية.نجاحاتهمرغمالحياة

النقدوامتهن.فيرارا،بلدةفيأنطونيونىولد

للمشاهدوكاتباللإخراجمساعدايعملأنقبلالسينمائي

فيلمهبإخراجقامعندمامرةلأولعرفوقد-السيناريو-

عامفيأتبعهثمام(.059)عيفيةوقائ!الأولاالدرامي

الخسوففيلمذلكبعدأخرج.الصديقاتبفيل!أم559

مكانةحاز(.م691)4الحمراءالصحراءث!(،م2691)

أولوهوأم()669المكبرةالصورةأغجلمالإحراجهعاطجة

ام(.)759المسافرث!ا،الإنجليزيةباللغةلهفيلم

مصممةحاسوبأنظمةالمعلوماتإدارةأ!

الحكوميةوالوكالاتالأعمالاإدارةفيالتنفيذيينلمساعدة

علىالتجاريةالأعمالاعتمدت.الأخرىوالمنظهمات

الدفاترمسكمهامبعضأداءفيكبيربشكلالحاسوب

إدارةأنظمةأنإلاالفواتير،وإصدارالمرتباتمثلالأساسية

المتعلقةأسقراراتااتخاذفيالمديرينتساعدالمعلومات

.المعقدةالأعمالبا

حاسوببرامجإعدادالمعلوماتإدارةأنفمةأإنشاءسطلب

معينبرنامجهناكيكونأنيمكن،المثال!بيلفعلى.محددة

غيرالتطوراتجميعتشملالعاديةغيرالتقاريرلإصدار

المنخفضة.أوالعاليةالمبيعاتذاتالمنتجات:مثلالطيعية

المعلوماتالأحيانمعظمفيالحاسوباختصاصيوويستخدم

.الجديدةالبرامجتطويرفيالمديرينمنالواردة

فيالمعلوماتإدارةأنظمةتستخدمأنيمكنكما

فالقرارات.المبرمجةعيرأوالمبرمجةالقراراتمعالجة

طريقعنبمفردهالحاسوبيضعهاالتيتلكهيالمبرمجة

إدارةلأنظمةيمكنفمثلا،لهالمقدمةالإحصائياتاستخدام

بمعالجةوذلكالمطلوبةالإمدادات!صميةتحديدالمع!ومات

والتخزين.الاستهلاكتكلفةبمعدلاتالخاصةالمعلومات

وتتطلبتعقيدا،أكثرفإنهاالمبرمجةغيرالقراراتأما

،المثاللممبيلفعلى،والحاسوبالمديرينبينمعلوماتتبادل

تحليلعلىيعتمدأنبدلاالأسعاربرفعقراراتخاذ

.المبيعاتعلىذلكتأثيرمدىعلىالدالالحاسوب
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وتسمىالأعدادوتسميةللعدطرقالأعكدادأ!

فإننا،ذهنيةأفكارالأعدأدولأن.الأرقامأنظمةأيضا

رموزاسعتخداملمامكاننالكنلمسها،أولانستطئرؤيتها

التاليةالرموزوتشمل.أعدادانسميهاالرموزهذهلتمثيلها.

!أكلأ.اس،ستة6،.الدزينةنصفعنيعبرالذيالعدد

أرقاماتسمىفقط،أساسيةأعدادعشرةالعدديولنظامنا

هذهوباستخدام.7،89،،56،،2،34،،0،1:هي

بالنظامالنظامهذاويسمىعدد.أيكتابةيمكنالرموز

مأخوذةالعشريوكلمة.أ.العددأسالممهلأنلعشريا

مقياسأوأساسعشرةتعدوبالتالي،عشرةكلمةمن

.العشريالنظام

الأعدادأنظمةأنواع

كأساسالواحدمنأكبركليعدداستخدامبالإمكان

المستخدمةالأرقامعدددومايعتبرحيثللعدنظاملبناء

وذأوالعشريالنظام-ا:ذلكأمثلةومن.للنظامأساسا

وأالثنائيالنظام2-خانات01ويستخدم01الأساس

عشريالستةالنظام3-.خانتينويستخدم2الأساسذو

خانة.61ويستخدم61الأساسذوأو

خلالمنالأعدادالنظامهذايمثل.العشريالنظام

تودأنكولنفترض.عشرةمنمنهاكليتكونمجموعات

عدهامنفبدلآجمعتها.التيالقروشأوالهللاتإحصاء

،01منمجموعاتباستخدمعدهايمكن،واحدةواحدة

الربطترتيبيكونثمومن،01منربطفيتضعهاأي

مجموعةكلفيمنها01توضعبحيثمجموعاتفي

الردممم.فيموضعهوكما

التالي:النحوعلىنجيبأنيمكن؟لديناهللةكم

كلوفيربط،01منهاواحدةكلفىمجموعتانلدينا

ربط4و؟002-1(0*01)*2-هللات01ربطة

هللات8إلىإضافة،04-01*4-01منهاكليخما

-8+04+002مجموعهمالديناأي.منفردة

هللة.482

لحصلناواحدةواحدةالقروشأوالهللاتعددناولو

اذعددانستخدمالعشريالعدوفي.ألمجموعنفسعلى

الخانتين،ذيالعددوفي9إلىامنلنعدواحدةخانة

!

!

ممهحاكلتتألصمحموعتاد،

!ئةسلقودم!رلط01س

هللات01

!ودسربط4

01فئةمن

هللات

هللاث8

01منمنهاكلالمكونالمجموعاتعددالأيسرالرقميمثل

يمثل41العددفمثلاالمنفرد.العددالأيمنالرقميمثلبينما

وبعد.منفردةوحدات4زائداعشرةمنواحدةمجموعة

منهاالأوليمثلخاناتثلاثذاتأعدادانستخدم99

عشرمن)مجموعاتالمئاتعدداليسارناحيةمن

عشرات4+مائتينيمثل482فالعددوبالتالي(.عشرات

.أعلاهالرسمفىكما8+

خانتهاعلىعشريعددفيرقمكلقيمةوتعتمد

من482،482العددانيتكونفمثلاالعدد.فى)موقعها(

لاختلافمختلفينعددينيمثلانلكنهماالأرقامنفس

منهما.كلفيالأرقامخانات

ففى.أ.إلىبالنسبةقيمتهايحدداسمخانةولكل

خانةفي4الآحاد،خانةفي8تقع248،العدد

علىتزيدالتيالأعدادوفى.المئاتخانةفي2،العشرات

خانةاسماللإضافيةالخاناتعلىيطلق،أرقامثلاثة

قيمةخانةفلكل،الألوفعشراتخانةثم،الألوف

يمينها.علىالتيالخانةقيمةأضعاف01تساوي

طريقعنالخانةقيمةلإيجادأخرىطريقةوهناك

نفسهافيمضروبة01)أي(العشرة)قوىا!مقخدام

قوىمعنىالتاليالجدولويوضح.المراتمنعددا

.العشرة

الرمزالمعنىالعشرةقوةالخالة

.0101الآحاد

1011"*ألأولىاالحشرات

12"01ك!أ0نيةالثالمئاتا

1013"*01طحيأ0لثةالثالألوفا

01014!حيأ"*01اك!.الثالثةالألوفعشرات

في0،213في2منكلعلىالأسمسمىويطلق

الأسويدل.الأساسالعشرةوتسمى.041في0،314

فمثلامعاملا،الأساسفيهايكونالتيالمراتعددعلى

.ا.ا*.أو،كمعاملمرتينالعشرةامشخدامتعني021

وأ48+.2+00النحوعلى482العددكتابةوبإمكاننا

.8+11()4*.+21()2*.النحوعلى

المكونةالأرقامقيممجموعتساويعددأيقيمةإن

زائدامائتينزائداآلاف"4يعني6042فالعدد.له

+21(0)2++31()84ةأوآحاد"،6زائدالاعشرات

(.*.1)1+*6(.1)..

النحوعلى6042أيضانكتبأنويمكن

.(.1*.)6+أ().ك!أ+21(0*)31+2()4*.

.01*6لذامعاملا.ليست01أن().الأسويعني

.أ*6داخرتعبير
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اثنينمنمجموعاتفيالأعداد.الثنائيالنظام

في)اثنينلفظةمنمشتقة)ثنائي(وكلية.الاثنينوقوى

،0،1همافقطرقمينالنظامهذاويستخدممرة(.كل

اللعدد(اثنينألحساسواحد،)صفر،اتين01العددويرمز

لازائدااثنيناويعني.النظامأساسهوالذي2(

آحاد.

التاليةالمربعاتمجموعاتتوضح.اثنيناننينالتجميع

ثنائية:عدأنظمةعدةمعنى

+++++++++

منمححوعهاث!!أاتإتأ

اثنين

لارائداتيرآحادأ+آحادلازائد

لازائداثيراس11اتينأ

اثنر001آحاد

++++

+++

اتناثنينمنمجموعة

اثنرأرائد

آحادأرائد

اتنير111

++++

++++

مجموعتيرمنمكونةمجموعة

ات!تات!تمن

لامحموعةزائد

اثنينتيرام!

اثنيرلارائد

آحادلائدرا

اتمين0001

إلىللإشارةواحدرقميستخدمالثنائيالعدوفي

)واحد(.إلىللإشسارةواحدرقموكذلكء،لاشي

اتن11واتن01لكتابةرقمينذاتأعدادوتستخدم

ضا001يليهالذيالعددأما(.العشريالنظامفى3)2،

بعدأما.أرقامثلاثةمنلهفلابد(العشريالنظامفي)4

ذاتأعدادفتستخدم(العشريالنظامفي)7اثين111

النظامفيأ)ءا!1111إلىتصلحشىأرقامأربعة

وهكذا.(العشري

لكلالثنائيةالأعدادفي2الأساسفيالخانةقيمةإيجاد

فمثلايمينها.علىالتىالخانةقيمةضعفتساويقيمةخانة

*.يعنياثين0101العدديمينأقصىفيالذيالفراغ

يليهالذيأما2،*0،1يسارعلىالذيأويعيأ

يعنيااليسارأقصىفيالذيبينما2كر2)فيعني

2(.كر2*2ك!

.2قوىبدلالةموقعكلخانةقيمةعنالتعبيرويمكن

.2دقوىعددمعنىالتاليالجدولويبين

العشريةالأعدادالمعنى2سللأساالعدد

أ-ااثننأ

221-أ!ثر2اثنن01

22-4-2!ك!2اثنير001

23-8-2ك!2كر2اتنن0001

24-16-2ك!2ك!2*2-اثنين001".

خانةفياليمينفىالصفريعد،اقي0101العددوفى

إلىالذيوالصفر2،1خانةفىلهالمجاورالواحدالاحاد،

اليسارأقصىفيالذيوالواحد22،منزلةفىيساره

32.خانةفي

عنعشريةأعدادإلىالثنائيةالأعدأدتحويلويمكن

العشرية.الأعدادبدلالةالأرقاممنازلرقمإضافةطريق

الثنائيالعددتغييركيفيةالتاليةالحساباتوتوضح

:13العشريالعددإلى11.1

-1101

*4()22411-*!تا
.ك!12=.).ك!2(

8(*)81=32*أ

عشرةللأساس3

علىتحمسبمجموعاتهو.عشريالستةالنظام

الستةالنظامعادةويستخدم.61وقوى61أساس

خلالمنالحاسوبيقرأهاالتيالأوامرصياغةفيعشري

ومن(.التجميعالغةالمسماةوالرموزالكلماتمننظام

النظامإلىعشريالستةالنظامفيالأعدادتغييرالسهل

فعلا.الحاسوبيستخدمهاالتىاللغةوهي،الثنائي

الستةالنظامفيالمستخدمةعشراسشةالأرقامأما

،%ب،أ،6،7،8،9،ء،1،2،4،،0فهيعشري

،01،11،21الأخيرةالستةالأرقامتمثلحيثوهـ،د،

13،41،51.

صفر،)واحد،عشرستة01فيكتبنفسه61الأساسأما

آحاد".لازائداعشرستةأ"تعنيوالتيعشر(مشةأساس

منالتاليةتوضئالمجموعاتعشربالستةاللجميع

:::إلر!مينذإتعشريإالستةالأعدادمعنىيعضاليماط

عشر!شة2عشرستةا

آحاد!)12(رائدآحاد!رائد

عمثرستة2!عشرمشة11

الأعدادفيوكما.61الأساسفيالخانةقيمةإيجاد

يقععشريةالستةالأعدادفيفكذلك،الثنائيةأوالعشرية
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قيمةأخرىخانةلكلبينماالاحادخانةفىالأيمنالعدد

العددفيفمثلايمينها.علىالتىالخانةقيمةضعفتساوي

تعنى165،*أتعنيأ،7*اتعني7عشر،ستةءأ7

.ا*516*6

بدلالةموقعكلعددخانةقيمةالتاليالجدولويبين

.61قوى

العشريةالأعدادالمعنى61للألمماسالعدد

61-11-عشرستة

116-16أ*16-عشرستةأ

216-256أ*116*6-عشرلمبتة

316-/694-ا*16اك!6ك!16-عترستة"

416=536.65=61أكرك!6أ*16أ*6=عترأستة00020

فيأضفعشريةأعدادإلىعشريةالستةالأعدادولتحويل

الحساباتوتوضح.العشريةالأعدادبدلالةالأرقاممنازل

العددإلىهـ5.بعشرالستةالعددتحويلكيفيةأدناه

45..285العشري

ك!6أه،)2(6ك!أ(69)62-16ك!1166هـك!*66\أ\!زرك

عشر-(للأساس4ا28.5

تستخدم.عشريةستةأعدادإلىالثنائيةالأعدادتحويل

الذيالعددنفسلتمثيلعديدةأرقاماالعشرةالأعداد

أكبر.لأساسبالنعسبقليلةأرقامايستخدم

عشريةستةأعدادإلىالثنائيةالأعدادتحويلويمكن

خطاضع،اليمينمنابتداء1():خطواتثلاثباتباع

كلحول)2(بمأرقامأربعةمنمكونةمجموعةكلتحت

استبدل)3(،عشريعددإلىأرقامأربعةمنثنائيعدد

العشريةالأعدادو(إلى)أالمناممبةعشريةالستةبالأرقام

كيفيةالتاليةالحساباتوتوضح.تعسعةعلىتزيدالتي

الستةالعددإلى1.1.11.1الثنائيالعددتحويل

:ءبعشري

.*172+ا*4+.ك!8أ+ا*2+.ك!4أ*8+

ا+.+4+"ا+2+.+8

عشرستة!ه5

العددإلى5هـ0أمثلعشريستةعددتحويلويمكن

الخطواتبعكس1010011100000101الثنائي

كالاتى:مبيهطهووكما،السابقةالثلاث

عشرستةأ.هـه

01101-"ك!2+"اك!44+أك!+ا*8أ-4ك

.أ"ا=أ*أ2+ك!.+4أك!*8+.=5

الأعدادأنظمةاسئخدام

+4+4:الجمعمسألةحلمناطلبأنهلنفترض

لكان،01الأساسذاالنظاماستخدمنالو؟.-4+4

منالتاليةالمجموعاتمنيتضح،كما16الجواب

...النقاط

::+::+::+::-.:.:....

444461

01منواحدةمجموعةآحادآحادآحادآحاد

آحاد6زائد

4+4يعطي61الأساسنظاماستخدامفإنوبالمقابل

....عشبر.ستةا.-+4+4

.:.:.:-:.-4+لآ+4+4

عشرمشة01

61منواحدةمجموعةاحادآحاداحادآحاد

آحادلازائد

عددولكن،الإجابتينمنكلفىالأعدادتختلف

وقيمالتجميعلمبدئيطبقاالأعدادوتتكونيتغير.لاالنقاط

والقسمة،والضربالطرحمعالحالوكذلك،الخانات

أنظمةباستخداممسائلحلطريقعندراستهايمكنوالتي

أعمقفهماكتسابوبالتالي،للترقيممتعددةأعداد

.الحسابفيالأعدادلاستخدامات

الحسابيةالحقائقمسمىيطلق.العشريالحساب

-هك!59،-4-99،-ء+4مثلجملعلى

فيالحقائقهذهمنكثيروتستخدم.ه-45،45-9

والقسمة.والضربوالطرحالجمع

منأكثرأومجموعتينلضمطريقةهوالعشريالجمع

لجمعالخانةقيمةمبدأونستخدم.فقطواحدةمجموعة

منشضيحكماوهكذا،،والعشراتالاحاد،معالاحاد

التالي:المثال

اتعشر2+دحاا4-"----لأ:سس--س42

عشراتا+دحاآ2---ت----7--21+

عشرات3+دحاآ63-6

6-2+4الجمعحقيقةالممتخدمناالمثالهذافى

عشرةا+العشراتمن2)يعني3-ا+2وحقيقة
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زائداعشرات3هوفالمجموعإذا3(..أوعشرات3-

فيالمجموعيكون،المسائلبعضوفى36.هوأو6

يجبعندهارأكثر،أولعشرةمساوياأكثرأوخانة

بعمليةالجمعفييسمىما،وهذاالمجموعةتجميعإعادة

فيالتجميعإعدادكيفيةالتاليةالمسألةوتبين.الحمل

.العشريالجمع

عشرات4+احاد488أ

عشرات2+آحاد525+

عشرات6+آحاد31-برء+!؟37

أضجميعاإعادةبعدأو"س،س

عشرات7+آحاد3

يم!شوأكتى،13إلىالاحادتجمع،المسألةهذهفى

ثماومنآحاد.3زائدواحدةعشرةأإلىتجميعهاإعادة

خانةفيصغيرحجمذاأوالاحادخانةفى3نكتب

-2+4+أ:العشراتنجمعثم،4ادفوقالعشرات

73.أو3+07هوالمجموعويكون7..أوعشرات7

وتتئللجم!معاكسةطريقةهو.العشريالطرح

نفسها.العشريالجمعمبادىء

عشرات6+آحاد565

عشرات2+حادآ323-

عشرات4+د!اآ24-2

،532الحقيقةاستخدمنا،المثالهذافي

4-عشرات2عشرات6)تعني4-2-6والحقيقة

خانة،أيةفيأصغرعددمنكبيرعددولطرح(.عشرات

التجميعإعادةعلىأحياناويطلقالتجميعنعيدأنيجب

كيفيةالتاليويوضحإلمثال.الاستلافمسمىالطرحفي

.العشريالطرحالتجمئفيإعادة

عشرات6+آحاد7331

عشرات2+احاد525

عشرات4+دحاآ8كا84

الأصغر،وهو3،من5طرحيجبالاحادخانةفي

زائداعشرات6لتصبح3زائدعشراتتجمئلأيعادلذا

صغيرحجمذيأبكتابةذلكونوضحالآحادمن13

صغيرحجمذات6وكتابة7ادوشطب3.ادمقابل

لتطرح8-5-13الطرححقيقةامشخدمأعلاها.

.العشراتلطرح4-2-6والحقيقةالآحاد،

المشساويةالمجموعاتلضمطريقةهوالعشريالضرب

نأ624*4الضربحقيقةوتعني.البعضبعضهاإلى

شميئا.42مامجموعهتضمأشياءستةذاتمجموعات4

:3في23لضربالخانةقيمةاستخدامطريقةأجكوإ

عشرات2+آحاد323

آحاد33*

عشرات6+دحاآ9سرر96

2*3،دحاأ9-دحاا3كي3:حمسبااءابتدا

.96-9+06اجمعتم.6.أو،عشرات6-عشرات

الضربحاصليكونعندماالتجمبعنعيدالفمربفي

أكثر.أو01مساوياخانةأيةفي

عشرات4+آحاد949

آحاد22ك!

عشرات8+حادآ81!ص89
التجميعإعادةبعدأو

عشرات9+آحاد8

،18هو289ضربحاصل،المسألةهذهفي

8زائداواحدةعشرةاإلىتجميعهإعادةيمكنوالذي

حجمذاأونكتبالآحادخانةفي8نكتبولذاآحاد،

-4*2نضربثم4،ادفوقالعشراتخانةفيصغير

.9علىلنحصلاادنضسيفثمالعشراتخانةفي8

واحد،رقممنأكثرفيهللمضروبيكونوعندما

:الضربحاصلنضيفثمرقملكلالعمليةلكرر

عشرات2+آحاد424

عشراتأ+آحاد212ك!

عشرات4+آحاد848

مئات2+تعشرا424

مئات2+تعشرا8+دحاآ8!ى-ء!882

4اللاحاد،خانةفي8كتابةمع2في42أول!اضرب

واكتب4عشرةأفي24اضربثم،الشراتخانةفي

النوا!أضفثم.المئاتخانةفي2،العشراتخانةفي

.288علىلتحصل

وتعمل.للضربمعاكسةطريقةهي.العشريةالقسمة

نفسمنمجموعاتعدةإلىواحدةمجموعةتجزئةعلى

:3على96قسمةطريقةيليوفيما.الحجم

عشرات2+آحاد323

آحاد3عشرات6+آحاد939

عشرات66

حادآ99

حادآ99

".عشرات2-3-عشرات"6:أولااحسب

9:احمسبثم6.ادفوقالعشراتخانةفي2اكتب
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دافوقالاحادخانةفي3اكتبآحاد.3-3-احاد

.32أوآحاد3+عشرات2-3-96إذا.9

الأعدادقسمةمنالخانةقيمةمبدأيجعلوكذلك

سهلا.أمراالكبيرة

82

164

اكتب".عشرات8-2-عشرة1"6أولأ:احعسب

2-آحاد4احعسبثم6.ادفوقالعشراتخانةفي8

:461إذا.4ادفوقالآحادخانةفىاكتباحاد.2-

.82أوآحاد2+عشرات2-8

لأنهالحقائقمنمحدودعددله.الثنائيالحساب

.او.همافقطرقمينيستخدم

فقط:التاليةالحقائقعلىيعتمدالثنائيالجمع

101+0،11+1،1=أ+.،.="+.

:11+11لجمعالحقائقهذهاستخدامطريقةيليوفيما

المعنىالثنائىالجمع

اثنينا+آحاد111

3+اثنينأ+آحاد111+

اثنين01+آحاد01101

التجميعإعادةبعدأو

أربعاتأ+اثنينأ+احاد.

)يعنىأأ.-أ+الجفاحقيقةنستخدمأولآ

زائدااثنينأإلىاثنين01تجميعأعدالآحاد.لجميع(اثنين

فوقصغيرحجمذااوالاحادخانةفى.اكتبآحاد.لا

01؟01-ا+ا:الاثنيناتاجمعثم:الاثنيناتعمود

خانةفي1الاثنينات،خانةفىااكتب110-ا+

اثنين.011-اثنين11+اثنين11:وبالتالي.الأربعات

حقائق.أربعوأساسه.الثنائيالطرح

أ=أ-0،01=أ-1،1=.-1،"=.

.011من11اطرحالحقائقهذهوباستخدام

مرتين(التجميعإعادة)بعدالمعنى.الثنائيالطرح

.العشريالطرح

أربعات.+اثنينات01+آحاد01101

3-اثنينأ+آحاد111-

صباثنينأ+آحاد111

تجميعانعيدلذا.منأطرحعليناالاحادخانةفي

اثنينلازائدأربعةاإلىآحادلازائداثنينأزأئدأربعة

لطرحا-أ-01الحقيقةنستخدمثمآحاد،01زائد

من.اطرحأخرىمرةعلينا،الاثنيناتولطرحالاحاد.

أعد.الاثنيناتخانةفي.تركالسابقالتجميعإعادةلأن

01زائدأربعاتلاإلىاثنيناتلازائدأربعةأتجميع

.ا-ا-01الحقيقةواستخدماثنينات

التالية:الحقائقيستخدمالثنائيالضرب

اأ*.،.أك!،.-أ!ر..،"*"

لكن،اأو.دائمايساويرقمينأيضربحاصل

لإكمالالضربنتايمجنضيفعندماالتجميعإعادةعلينا

:11811ضربطريقةإليكوكمثال.ضربمسألةأي

المعنىالثنائيالضرب

العشريالضرب

اثنينأ+آحاد111

3*اثنينأ+آحاد111*

اثإنأ+آحاد111

أربعاتأ+اثنين111

أربعةأ+اثنينات01+آحاد10011

التجميعإعادةبعدأو

ثمانيةأ+أربعات.+اثنينات.+آحادا

النظامفىتفعلكماالضربحاصلواكتباضرب

إضافةعندالثنائيالضربحقائقمستخدما،العشري

أضفالاحاد.خانةفىاادانزل.الجزئيةالضربنتائج

إلىااثنينات01تجميعأعد.ا.-أ+ا:الاثنينات

الاثنيناتخانةفى.اكتب.اثنيناتلازائدأربعة

.01-أ+أالأربعات:خانةفىاإلىأوأضف

الثمانياتخانةفيأوالأربعاتخانةفي.اكتب

1001.علىلتحصل

المثاليوضح.الثنائىللضربمعاكسةالثنائيةالقسمة

رقمين:ذيثنائىعددعلىالقسمةالتالى

11

11

11

11

01منأكبر"11احعسب1001إلى11لقسمة

مرة001إلىتمتدأنيجبلذا001منأصغرلكن

الحلاكملثم،الثانيالصفرفوقأاكتب".واحدة

لكن،العشريةالأعدادمسائلفيكماالطرحثمبالضرب

الثنائي.الطرححقائقاسشخدامتذكر

مماأكثرالحقائقمنله.عشريالستةالحساب

و(.إلىأزائدأ9إلى.)أرقافاأكثرلأنهالعشريللحساب
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التالىالجدولاستخدامبالإمكان.عشريالستةالجمع

.عشريالستةالجمععنالأمما!ميةاالحقائقلمعرفة

6ء-تدهـو007654321\لم

01و76543211"دأ-تدهـ

0111هـو.دخ!أ6789ء2234

012111هـودت!أ33456789

01312111هـ"ديم!أ!678ء44

0141312111هـ5؟!تأ556786

أد0114131211هـشدت!أ66789

01111312141561هـ0دت!أ!778

11121317161514هـهـ01دح!أ889

1181لم01111213141516هـودح!!أ19

1511811لم16دأ0121111314هـودح!أأ

ءا!11لم179أآدأ؟أ01111312هـ؟دت!!

أ-اأأدأ؟111لم16؟ا2111413!01هـ!د!ح

دأ\أ-أ--أ11!91\214131614171!أأوأهـهـر

أح!أدأح1!أأ17161816ءأ0111121314وو

الذيالصفأولاأوحدأ،+6مجموعل!يجادفمثلا

الصفبهذامرورااليسارباتجاهأصبعكحركث!ا6،بيبدأ

سيكونأ.بأعلاهفييبدأالذيالعمودإلىتصلحتى

وهوآحاد(لازائداعشر!شةا)تعنىأ.ادعلىإصبعك

.أزائدا6مجموع

التالية:المسألةلحلالجدولالمشخدم

أحشرياالحمعالمعنىعشريالستةالجمع

44عشرستة72آحادجى2!

912+عشرستة8+آحاد811+

173عشرستةأ+آحاددأد

ثمالآحاد،لجمعد-أ+!الحقيقةأولااستخدم

عشر!متة8+عشرمعتة)2أ8+2الحقيقةاستخدم

عشر(.ستة-أ

أعدو،منأكبرخانةأيةفيالمجموعيكونوعندما

التالي.المثالفىمبينهوكما61الأ!عاسبدلالةالتجميع

العشريالجمعالمعنىعشريالستةالجمع

011عشر!تة6+هـآحادهـ6

ء2+عشرستة3+آحاد344+

عشرستة9+آحاد21

التجميعإعادةبعدأو

162

عشرستة(أ+)9+آحاد2

عشرمشةأ+آحاد2

خانةفي12-4هـ+فإن،المثالمنيتضحوكما

زائد2عشرلعحتةأإلىآحاد21تجميعولاعادةالاحاد.

فيصغيرحجمذاأوالاحادخانةفى2اكتبآحاد.

3+6عشر:الستةأضفثم6،ادفوتعشرالستةخانة

التىعشريستةأادزائدعشرستة9،عشريستة!=

مشةأيساويالتجميعإعادةطرية!عنعليهاحصلنا

.عشري

جدولاستخداملمجامكانناعشريالستةالطرح

الطرححقائقأيضاأضوجدعشريالستةالجمعحقائق

أولاأوجد،21مندلطرحفمثلا.عشريالستة

هذاطولعلىبإصبعكانزلثمد،بيبدأالذيالعمود

يساراإصبعكحركثم،21إلىتصلحتىالعمود

لتجدرقمأولإلىتصلحتىالصفهذاطولعلى

.هالجواب

العشريالطرحالمعنىعشريا!ستةاأءإحا

232عشرهـستة+آحاد8هـ8

182-عشرستةب+آحاد6ب6-

عشرستة3+آحاد322

بينما2-6-8الحقيقةباستخدامالآحادطرحنالقد

.3-بهـ-ا!شخدمناعشراسشةخانةفي

الذكبالرقممنأكبرالمطروحالرقمكانإذا

المثالمنيتبينكماالتجميعإعادةإليفنحتاج،يعلوه

اخافي:ا

الشريالطرحالمعنىعشريالستةالطرح

25-عشرستة2+آحاد3441

28-عشرستةأ+آحاد!أجى-

24عشرستةأ+آحاد188

يتوجبالاحاد،خانةفي4منأكبر!أنبما

لمشة2إلىاحاد4زائدعشرستة3تجميعإعادةعلينا

ذات2واكتب3،اداشطباحاد.41زأئدعشر

بجوارصغيرحجمذااواكتبأعلاها،صغيرحجم

لطرح8-!-41الطرححقيقةاستخدمثم،4اد

الحقيقةا!شخدمعشرالستةخانةفيوللطرحالآحاد.

.أ=ا-2

أكثرحقائقأيضمايستخدمالعشريالستةالضرب

الجدولالممتخداموبالإمكان.العشريالضربمن

الستةالضربعنالأساسيةالحقائقلإيجادالتالي

.عشري
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حدهـوأب-؟-78-!؟4-3-123-ك!

هـودداخأ1321456789

اهـأخأأ12141618هـ01خأ22468

د2أ24272أهـ21أ!121518وخ3369

خ0334383ح0224282أح011418خ448

!41464ح33732د228أهـ149123وأ575

أ455هـ24844ج03363أ422هـأ2181خ66

56296!54د464و31383أ232أحهـ7715

880118022803380448055806680787

8هـ7577ح636أ48515ر363د242أ!9912

69ح828هـ64678.?أ46ح323أهـ1428أأ

هأأ9و848هـ5863697د37424ح16212!!

4!8أخ8478099خ5448066ح2418033خح

3ح!96أ!حو6875828هـ5!3427414أأدد

2د4خ6لا8أأ9حهـ384654620778أ2هـهـأخ

هـأ2د3خ4!هأ96788769أ5!4خ3دهـ2أرو

أولاأوجد58،9الضمربحاصللإيجادفمثلا

توقفيمينا،إصبعكحركثم،هبيبدأالذيالصف

سيتوقف.9بأعلاهفىيبدأالذيالعمودعند

آحاد(.دزائدعشرستة)22دعندأصبعك

الستةالضربفيالتاليةالمسألةلحلالجدولاستخدم

خانةأيةفيالنابخكانإذاالتجميعإعادةوتذكر،عشري

.ومنأكبر

العشريالضربالمعنىعشرياسشةالضرب

68عشرستةه+احاد3566

ك!8آحاد88*

عشرستة82+آحاد203.ب

التجميعإعادةبعدأو

688

عشرستة2ب+آحاد.

،03-8*6الحقيقةاممتخدمناالآحادخانةفي

احاد..وعشرستة3إلىآحاد03أدتجميعوأعدنا

خانةفيصغيرحجمذات3والاحادخانةفي.اكتب

علىلتحصل8*5اضربثمء.ادفوقعشرالستة

كانت5إنوحيث2بعلىلتحصل3ادوأضف28

فىبمنتتكونالنهائيةالنتيجةفإنعشر،الستةخانةفى

فيمضروبةعشرالستةخانةفي2وعشر،الستةخانة

عشر.الستة

كرر،رقممنأكثرمنفيهالمضروبيتكونوعندما

المثالفيموضحهوكما،النوابخوأضفرقملكلالعملية

التالي:

عشري3الستةالضردب

56

7د

العشريالضرب

43

86

344

احاد.3261-ب6!حيث2فى2بأولااضرب

يذالمحاضافةالتجميعوأعدالاحادخانةفي6اكتب

عشرستة2اضربثمعشر،الستةخانةفيصغيرحجم

عشرللستةاادوأضفعشرستة4علىلتحصل2*

ثمعشر،الستةخانةفىءاكتبتجميعها.أعيدالتي

من37-5*بعشر(.)ستةهفي2باضرب

عشرالستةخانةفى7اكتب.الأساسيالضربجدول

أادفوقصغيرحجمذات3بكتابة3ادتجميعوأعد

الأولىالخطوةفيالتجميعإعادةمنعليهحصلناالذي

د-3+أثما،=5*2الأساسيةالحقيقةاستخدم

الآحاوبجمع.تربيععشرالستةخانةفيدواكتب

فيمضروبةعشرالستةومجموعةعشر،الستةومجموعة

.دجى6علىنحصلعشرالستةمجموع

جدولا!شخدامأيضايمكنعشريةالستةالقسمة

لقسمةفمثلا.القسمةحقائقلإيجادعشريالستةالضرب

انزل.ببيبدأالذيالعمودأولاأوجد58علىب

أقصىوفي.58إلىتصلحتىالعمودطولعلىإصبعك

.8وهيايلإجابةستجدالصفهذامناليسار

التالية:المسألةلحلالجدولاستخدم

العشريةالقسمةالمعنىعشريةالستةالقسمة

72عشرستة+احادباب

لم6128آحاد8لمعشرستةد+آحاد88لم8

61عشرستة88

65عشرستةء+احاد588

65عشرستة5+آحاد58-8

!شة!تسا8علىمقسومةعشرستة"داحسب

الناجواكتب8*أاضربد.ادفوقأاكتبعشر".

الستةالضربجدولباستخدامدمن8اطرحد.تحت8

العشرية،القسمةفيكنتلوكماالحلأكمل.عشري

.عشريالستةالحسابحقائقباستخداملكن

تاريخيةنبذة

طرقعدةالبدائيةللشعوبكانالأعداد.نظامنشأة

بإمكانكانيحتاجونها.التىالقليلةالأعدادلتسجيل



الأعدادأنظمة027

فيالخرافعدديمثلالحصىمنعددايجمعأنالراعي

وكانواحدا.خروفاالواحدةالحصاةتمثلبحيثالقطيع

معالحصىوبمقارنة.القطعكامليعنىالحصىمنالكيس

الخرافأحدكانإنمعرفةمنالراعىيتمكن،القطيع

منالنوعهذاعلىالرياضياتعلماءويطلقمفقودا.

واحد.إلىواحدعلاقةالمقارنة

أعدادلتسجيلأخرىطرقاالناسطوربعدوفيما

جلديحبلفيعقدبربطفقاموايمتلكونها،التيالأشياء

،صخرةجانبعلى)س(تسجيلعلامةبخدش!قامواأو

علىشىءكلمعالعلاماتأوالعقدبمقارنةقامواثمومن

عنللتعبيرالكلماتامشخدامإلىالناسلجأثم.حدة

اللأشياءمقارنةعليالناسوساعدتالكمفبينتالأعداد،

شي!ت،عنللتعبيرجناحكلمةالناساستخدمف!ثلاذهنيا.

فىتنموفاكهةأسماستخدمواأشياءأربعةعنوللتعبير

هصللتعبيريدكلمةواستخدموا.ثمراتأربعمنعنقود

فىوالأسماءالأعدادبينالعلاقةهذهظهرتوقدأشمياء.

فىالناستفكيربدايةأثبتتحيثعديدةبدائيةلغات

ثلاثةعلىتحتويلمجموعةالثلا"يةفكرةميزوالقدالأعداد.

علاماتأوحصىأوس!كاالأشياءهذهكانقصعواءأشياء

تسجيل.

الأسماءوضعطريقعنالعدفىالناسشرعوأخيرا،

التيالكلمةكتبواأوفنطقوا،معينترتيبفيللأرقامالممثلة

التىالكلمةثما،اثنينتدىالتىالكلمةثمواحداتعني

وهكذا.،ثلاثةتعني

مختلفةأنحاءفياسشعوباطورتالوقتمرورومع

علىاعتمدبعضهاالعد،أنظمةمنعديدةأنواعاالعالممن

بعضهاإنبل،العشرةعلىوبعضها،كأساسالخمسة

إلىزلناوما.الستينأوعشرالاثنيعلىكأساساعتمد

هذهمنالمأخوذةالقياساتهذهبعضنستخدمهذايومنا

فيدقيقة06وادالقدمفيبوصة21ادمثلالأنظمة

الساعة.

يصيغونالناسكان،القديمةالترقيمأنظمةمعظموفى

قيمهاوإضافة،الأساسيةالرموزتكراربمجردالأعداد

والإغريقالمصريوناتبعوقد.المطلوبالعددعلىليحصلوا

اتبعوافقدالعربأما.القبيلهذامنعدأنظمةوالرومانيون

وهذا،الأخرىالانظمةسائرعلىمتفوقاللترقيمنظاما

يعنىرمزاوامشخدمواالخانةقيمةمبدأعلىاعتمدالنظام

العشريالعدنظامالنظامهذاوأصبحعالصفر.أولاشىء

العالم.أنحاءمعظمفىالمتبع

.مق0003عامحواليفي.المصريةالأعدادنظم

لكتابةالصور()كتابةالهيروغليفيةاللغةالمصريونامشخدم

يلي.فيماموضحهوكماالأعداد،

قصيرخط

قوس

ملفوفحبل

اللوتسزهرة

أصئ

الضفدعفرخ

ئم

!ر

ء

ص

يشتمللملكنه،01أساسعلىالنظامهذاواعتمد

الخانة،قيمةمبدأيستخدملمأنهكماللصفر،رمزعلى

بجانبالألمماسيةالرموزبوضعالأعدادالمصريونوصاغ

النحوعلى3261)العددكتبوافمثلا،.البعضبعضها

.االتا

!أ؟7++لم//.كط
///

الرموزوضعالمصريينبإمكانكان،النظابملهذاوطبقا

موقعه.علىلاتعتمدالرمزقيمةلانكانترتيبأيفي

،.مق005العامحوالىفى.الإغريقيةالأعدادنظام

ويستخدمأساشا،العشرةيعتمدللعدنظاماالإغريقطور

منها42-والعشرينالسبعةالإغريقيةالهجاءأحرف

-تستخدمتعدلمأحرف3إلىإضافةحاليامستخدمة

إلىأمنالأعدادإلىترمزالأولىالتسعةالأحرفوكانق

01من،للعشراتترمزالتاليةالتسعةالأحرفوكانت،9

إلىترمزفكانتالأخيرةالتسعةالأحرفوأما0،9إنى

الأعدادبصياغةالإكريقوقام.009إلى001مناف!ات

قيمها.وإضافةالرموزهذهربططريقعن

كرموزالأحرفعلىاعتمد.الرومانيةالأعدادنظام

.مق005حواليفيالقديمالرومانيالنظاملكنللأعداد،

4الرومانكتبفمثلا،.اليومالقائمالنظامعناختلف

واستخدمواا،711،النحوعلى9وكتبوا111)،النحوعلى

اليومأما.0001للعدد3أحوالرمز05للعدد،الرمز

الااو05للعددط9،للعدد*ا،4للعددكلأ(فنستخدم

الإضافة.مبدأكا!ر(كلأ!*ط،الأعدادوتبين.0001للعدد

فإننا،الثانيمنأكبرلعددرمزينمنالأوليرمزوعندما

العددقيمةعلىلنحصلالثانيإلىالأولقيمةنضيف

؟أ+5أو6يمثلأدلأالرومانيفالعددوبالتالى.المركب

+05العدديمثل!رطبم5+01أي15العدديمثل7*

01=06.

يرمزفعندما،الطرحمبدأفتوضح*أوكلأأالأعدادأما

قيمةنطرحفإننا،الثانىمنأصغرلعددرمزينمنالأول

المركب،العددقيمةعلىلنحصلالثانيقيمةمنالأول

لنحصمل5منأنطرح13الرومانيالعددفيوبالتالي

..4على
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المسماريةالرموزيستخدم.البابليةالأعدادنظام

،06ادعلىيعتمدقديمنظاموهو(،الشكل)إسفينية

،النظامهذاوفي..مق0021العامحواليبهوعمل

إحدىتمثلإذالرموزمنمجموعةعلىالعدديحتوي

،الستيناتالتاليةالمجموعةوتمثلالاحادعددالمجموعات

وهكذا.6(،0*06)الأعدادأخرىوتمثل

أساسهنظاماالبابليونطور.م،ق0051العاموبحلول

رمزيمنتشكيلاالألفيكونالنظامهذاوفي.أ.

مائة.والعددعشرةالعدد

علماءاستخدم.العربيةالهنديةالأعدادنظام

القرنينفىوذلك،01أساسهنظاماالهنودالرياضيات

منعددلكلرمزاالهنودوأوجدالميلاد،قبلوالثالثالرابع

وقداسما،01للعددأسلكلوكان.التسعةإلىالواحد

كتبفمثلاالأعداد،كتابةعندالأسماح!هذهاستخدموا

.135يكتبالذيللعددء"،داسان3ساتا،ا"الهنود

قبلالسالغالقرنفياكتشفواالهنودأنالمحتملومن

واخترعوا،الخاناتمسمياتمنللتخل!طريقةالميلاد

وبهذا)الصفر(.نسميهوالذيالخالى(،)يعنيسونياالرمز

5".ساتا،أ"منبدلا"01"هكتابةاستطاعواالرمز

الحسابالعربتعلم،الميلاديالثامنالقرنوخلال

فيثموطوروها،والإغريقللهنودالعلميةالكتاباتمن

ترجمتالرياضياتفيالكتبمنكثيراألفواالثامنالقرن

هذهأدخدتوقد.عام003حوالطمروربعداللاتينيةإدى

أوروبا.إلىالعربيةالهنديةالأعدادالترجمات

النظاماستخداميشيعأنقبلالسنينمئاتومرت

الهنديةالأعدادالناسمنالكثيرحبذوقد.العربىالهندي

الحسابية،العملياتكتابةفياستخدامهالسهولةالعربية

العملياتحللتعودهمالرومانيةالأعدادآخرونفضلبينما

كتابةإدىالحاجةدونالعدادتسمىالةعلى،الحسابية

القرنفيالاليةالطباعةتطوروبعد،الحسابيةالعمليات

مجالفىعديدةكتبألفت،الميلاديعشرالرابع

باستخدامالحسابيةالعملياتمعظمهاعالج،الرياضيات

علىالكتبهذهعملتثمومن،العربيةالهنديةالأعداد

.النظاملاستخدامالواسعالانتشار

أهمأحدالعربيةالأعدادنظامالرياضياتعلماءويعد

قيمةمبدأفيأهميتهوتكمن،العالمفىالمهمةالاكتشافات

الأعدادتمثيلعمليةفىسهلمماالصفر.واستخدامالخانة

عندمتعسرةمشكونالتيالرياضيةالعملياتوإجراء

آخر.نظامأياستخدام

السابعالقرنأواخرفىالأعداد.أنظمةاكتشافإعادة

الألمانيوالفيلسوفالرياضياتعالمطور،الميلاديعشر

العدنظامام(71-6ا)646لايبنيزفلهلمغوتفريت

النظامهذابجدوىيقتنعوالمالرياضياتعلماء،ولكنالثنائي

طورتعندماالعشرينالقرنمنالأربعينياتأواخرحتى

هذا.يومناإلىالثنائيالنظامتستخدمالتيالحاسوبأجؤة

أدرك،القرنهذامنوالستينياتالخمسينياتوخلال

وبدأالأعداد،أنظمةتدريسأهميةالتعليمرجالمنالعديد

الرياضياتبسميمماكجزءالختلفةالأنظمةدراسةالطلبة

طريقعنالحسابيةبالعملياتالطلبةقيامأدىوقد.الحديثة

العشريللنظامأعمقفهماإكسابهمإلىالمألوفةغيرالأنظمة

أدركالسبعينياتفيأنهبيد.عامةبصفةوللحسابالشائع

حلفيالمرانإلىأيضايحتاجونالطلبةأنالتعليمرجال

الأساسية.الحسابيةالمهاراتولتعلماليوميةالحسابمسائل

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

علم،الحسا!عشريةالاثناالأرقام

الصفرالرومانيةالأرقام

المعدادالعربيةالأرقام

العشريالنظامالأس

المجموعاتنظريةالتويت

الجبر

الموضوععناصر

الأعدادأنظمةأنواع-1

العشريالنظام-أ

التنافطالمظام

عشريالستةالنظام-%

الأعدادأنظمةاستخدام-2

الشريالحساب-أ

التنائيالحسا!-ب

عشريالستةالحساب-%

تاريخية.نبذة-3

أوديإسعافىإجراءوالرئتينالقلبإئعاش

لدىالدمويةالدورةواستمرارالتنفسعلىللإبقاءيستخدم

إنعاشويستخدم.وقلبهتنفسهيتوقفالذيالشخص

القلبيةالنوباتضحايامعيستخدمماأكثروالرثمينالقلب

فإنه،المريضحياةولإنقاذ.الخطيرةالحوادثأوالحادة

أربعغضونفيالإنعاشعمليةيبدأأنالمسعفعلىينبغى

علىوينبغي.المصابقلبتنفستوقفبعددقائق

القيام،وحدهم،الإنعالقإجراءعلىالمدربينالأشخاص

العملية.بهذه

المسعفعلىفإنوالرئتينالقلبإنعاشعمليةولإجراء

خلالمنللوعيفاقذاالمصابكانإنأولآيتأكدأن

يستجبلمفإذابخير؟"أنت"!هل:وسؤالهبرفقتحريكه

ليقومشخصمعاونةيطلبأنالمسعفعلىفإنالمصاب

المسعفيقوم،ذلكوبعد.بالطبيبأوبإلاسعافبالاتصال



سورة،منعالأا272

الأولية:الإنعالتقخطوات

دإزالةالهوائيةفئالمسالك

والحلق.الفمم!الشوائ!

أقصىالوراءإلىالرأسإمالة

إلىالدقنتصبححتىمايمكن

.مشدودةوالرقمةأعلى

المصا!فكيبينإصبعكأدحل

الأسفل.اغئالفك

وخذفمكافتح.الألم!اقفل

فمكوضععميقالفسا

المصابلفمتماماملاصقا

العمليةهذهكرر.!شدةوانم

.ثوان4أو3كل

المصابجبهةعلىيضغطثمظهرهعلىالمصاببتمديد

هذهوتعم!!.الخلفإلىالرأسأ،لإماالذقنعظمرفعمع

أسسانيسد.قدللمصابالهوائيةالممراتفتحعلىالحركة

أيضاتسدهاوقدالهوأئية،أكالمساالوممطفاقدالشخص

إلىالرأسوإمالةالذقنوبرفع.الحنجرةفيأخرىأجسام

المصابيبدأثمومنتنفئ!قدالهوائيةالممراتفإنالخلف

جديد.منالتنفسفي

بإغلاقالمسعفيقوم،تنفسهالمصابيستردلموإذا

فمهويضععميقانفعئايأخذثمبإصبعيهبالضغطمنخريه

لنموذلكفمه،فيالهواءينفخثم،المصابفمعلى

الأخيريتمكنحتىالمصابأنفالمسعفيتركثم.ركيه

هذهبتكرارالمسعفويقوم.رئتيهمنالهواءإخراجمن

مرقن.العملية

المصابنبضبفحصالمسعفيقومالتاليةالخطوةفي

العنق.علىالكبيرةالسباتيةالشرايينأحدتحسسخلالمن

ضغطتسمىعمليةالمسعفيبدأنبض!،يوجدلمفإذا

علىال!خرىفوقواحدةيديهبوضعيقومحيثالصدر،

ثم،للمصابالصدر()عظمالقصمنالأسفلالجزء

مشتيمترات.خمسةأوأربعةبحواليأسفلإلىيضغط

أجزاءإلىالقلبمنالتدفقإلىبالدمالإجراءهذاويؤدي

ليسمحالضغطعنالمسعفيتوقفثم.الأخرىالجسم

الصدرعلىضغطة15كلوبعد.بالدميمتلئأنللقلب

فيالاستمراروينبغي.عميقيننفسينالمصابالمسعفيمنح

وا،قلبهوضرباتتنفسهالمصابيستعيدحتىالإجراءهذا

قدالدمودورانالتنفسأنومع.العونوصولحتى

إلىالمصابنقلمندائمابدلاأنهإلاتلقائيايستأنفان

الرعاية.منللمزيدالمستشفى

بعضتنظمهاالتيالأولىالإسعافدوراتوتتضمن

إنعاشعلىتدريباتالأحمرالهلالحمعيةمثلتاطنفماأ

إسعافدوراتالدولمعظمفىوتوجد.والرئتينالقلب

وغيرها.الأحمرالهلالجمعياتتديرهاأولى

الأولية.الإسعافات:أيضاانظر

الكريمالقرانسورمنالأنعامسورة.سورةالأئعام،

آياتهاعدد.السادسةالشريفالمصحففيترتجبها.المكية

لورودالأنعامتسميتهاجاءت.آيةومائةوستونخمس

والأنعامالحرثمنذرأمماللهوجعلوا)فيهاالأنعامذكر

للرسولقالوامكةمشركىأنوروي.361ةالأسعامنصشا*!

ومعهاللهعندمنبكتابتأتيناحتىلكنؤمنلنض!ل!!

الله:فأنزل،رسولهوأنكاللهعندمنأنهيشهدونملائكة

الذينلقالبأيديهمفلمسوهقرطاسفيكتاباعللكنزلناولو)

.7:الأنعام!مبينسحرإلاهذاإنكفروا

محورهايدورالطويلةالمكيةالسورمنالأنعامسورة

وأصو!العقيدةتناولتفقدالمكيةالسورأهدافعلى

قضية:الأسامميةالقضاياذلكخلالوتناولتالإيمان

والجزاء.البعثوقضية،والرسالةالوحىوقضية،الألوهية

الأساسيةالأصولحولالحديثفىالسورةأفاضت

الدامغةالحججذلكفيوسلاحهاالإسلاميةللدعوة

والإقناعالإلزامطريقفيالقاطعوالبرهان،الباهرةوالدلائل

فاستخدمت.مشركينقومعلىمكةفينزلتاسحورةلأن
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فإنالتقريرألمملوبأما.التلقينوأسلوبالتقرير،أسلوب

المنصوبةوالدلائل،اللهبتوحيدالمتعلقةالأدلةتعرضالسورة

الشأنصورةفي،وقهرهوسلطانه،وقدرتهوجودهعلى

فىالحاضرالحسعنالغائبضميرلذلكوتضع،المسلم

هو)راشدعقلولاسليمقلبفيهيماريلاالذي،القلب

يتوفاكمالذيوهوو).2:الأنعامطين!منكلقكمالذي

.18:الألعام!عبادهفوقالقاهروهوو).6.:الأنعام!بالليل

ظ!تالرسولتعليمفيجليايظهرفإنهالتل!نأسلوبأما

عليهتأخذبحيثالخصموجهفيبهاليقذفالحجةتلقين

التفلتأوالتخلصيستطيعفلا،قلبهعليهوتملك،سمعه

شيءأيقل)والجوابالسؤالبطريقهذاويأتيمنها،

وتعرض.91:الأنعام!وبينكمبينيشهيداللهقلشهادةأكبر

والعبادةوالتشريعوالإيجاد،الخلقفياللهلتوحيد

والاعتبار.للعظةوأممهمالأنبياءقصصمستعرضة

القرانآيات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(،وسوره

الولادةمعدلاتان!:.السكاليالئموالعدام

.والوفاة

في)العيشالففحاءرحلاتانظر:.الورنالعدام

الفضاء(.

.(حييضاإ)رسملطائرةا:نظرا0اجلاصا

بأنيقودونالذينبعضإديهيدعومذهبالالعرالية

غلاةويرى.الأممنغيرهاعنبنفسهاتنأىأنينبغيالأمة

تجاريةأتفاقاتفيبلادهمتدخلأنالخطأمنبأنهالانعزاليين

آخرونانعزاليونوثمة.المتبادلةالمعونةمواثيقأودولية

الشؤونفيالتورطمنتحدأنالأمعلىبأنيحاجون

فيها.المرغوبغيرالخوةالصراعاتلتجنبالدولية

وأالحرارةأوالضوءمثل،موجبةطاقةاستعادةالائعكاس

ويمكنبسس!ةتصطدمبعدما،اللاسلكيأوالصوت

وترتدعمودياارتطافابحائطترتطمبكرةالانعكاسمقارنة

الحائطنحوالكرةدفعتوإذا،الخلفإلىمعاكساتجاهفي

فيمسارهافإن،القائمةالزاويةعنتقلبزاويةمسارفى

منالأخرىالجهةفىولكننفسهاالزاويةسيصنعالارتداد

يمضمرسوماخطاولنتصور.بالحائطالكرةاصطدامنقطة

فالزاوية،ال!ةبهماتصطدمالتيالنقطةفيالحائطمع09

راويةهيالخطهذاعلىالمقذونةالكرةمعسارعنالناتجة

زاويةهيالمرتدةللكرةالمقابلةوالزاويةالسقوط

.متساويتانالزاويتانوهاتان،الانعكاس

اليومية.الحياةفيكثيرةتطيقاتلهالانعكاسمبدأإن

وتعكسعليها.اسماقطالضوءأغلبتعكسفالمراة

الساقطالضوءمعظم،الكروممثل،المصقولةالأسطح

قليلاتعكس،النافذةزجاجمثل،الشفافةوالأسط!عليها.

هوالصوتموجاتانعكاسعلىمثالوأفضلالضوء.من

اللاسلكي.موجاتانعكاسالرادارويستخدم.الصدى

.الصدىالفموء،:أيضاانظر

ليةامسشأرشجاأانغفورلأارشجاأ.رشجاأ،اشعدورلأا

فإنللأوكالبتوس،وخلافا.الأوكالبتوسأشجاركثيراتشبه

متقابلةوأوراقها(.برعم)غطاءصمةلديهاليستالأنغفورا

أحدالتفاحصمغأوالأحمرسيدنيوصمغ.دائمةبصفة

ويلزنيوساوثساحلعلىينمووهو.شهرةالأكثرأنواعها

القرنفلى.اللونإلىيضربقلفولهابأستراليا.

والشم،التنفسفييستخدمالذيالعضوذلكالأدص

بسيطاويبدو،مباشرةالفمفوقويقع،الوجهمنجزءوهو

داخله.فىالتركيبمعقدولكنهالخارجمن

تسميانفتحتينخلالالهواءيدخلنتنفسوعندما

منرقيقجدارالأخيروهذابحاجزتنفصلانالمنخرين

تجويفينإلىالمنخرينمنالهواءويمر،موالع!إالغضروف

الجزءإلىالخلففيتؤديالتيالأدفممراتيسميان

البلعومعبرالهواءيمرالأنفممراتومن،الحلقمنالأعلى

الرئتين.إلىالهوائيةوالقصبة

مغطىولينرطبمخاطيبغشاءالأنفممراتوتتبطن

وهذه،الأهدابوتسمىالشعرتشبهمجهريةببروزات

لالتاليوتد!باستمراروالخلفللأمامتتموجالأهداب

.البلعومإلىالأنفمنوالسوائلوالجراثيمالغبار

كبيرةعظماتثلاثعلىأيضاأنفىممركلويحتوي

العلويانالاثنانويمثل،القريناتوتمسمىالأرففتشبه

القرينةأما،الغرباليللعظمامتداداجانبكلفيمنها

القريناتوتقوم،جانبكلفيمنفصملعظمفهيالسفلية

أيضاالهواءتحركوهي،الرئتينإلىدخولهقبلالهواءبتدفئة

الخاطيبالغشاءالهواءفيالعالقالغباريلتصقحيث

الرثين.إلىالوصولمنيمنعوبالتاليللقرينات

منالعلويالجزءفيبالشمالإحساسويحدث

التيالشمعصبمستقبلاتحيثالأنفيالتجويف

هذهوتولد،الخاطىالغشاءمنصغيرجزءفىتوجد

الكيميائيةللموادكاستجابةعصبيةدفعاتالمستقبلات

بعدئذالشميالعصبأليافوتحملالهواء.فىالموجودة

الشميةالبصلةيسمىالدماغمنجزءإلىالدفعاتتلك

تنتقلثمومن،مباشرةالأنفممراتتم!وقوهي
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لمدةالمحريرعلىواصعطا!لأمامانصالقليلالأنفنزفلإيقاف

أ!يى.افاستتمرس!يدااكزلىكادإداأمادقائةى،01

المتحميةالمصكحلة

العلياالفرية

اسسطىاالفرية

السملىالفرية

ى!داحليا.التركيصمعقدولكمهالحارحم!بسيطايبد!الأنف

يحتويممري!ستحكونحيتالداحل،سالأ!يبدوالعليا،الصورة

محاطيبشساءوتعصالأرف!اتشمهعظامتلاتةعلىممهماكل

تحتويالمستمشق.الهواءشدفئةتقوموهى،الأنفيةالقريناتوتسمى

علىممركلدوقالشميةالمصلةسالممتدةالعصبيةالألياف

الأنصيتكود.اشوائحاستبيالىيمكنهاالتىالشمعصبمستقبلات

.الغضروفيسمىمردسميحمناليسار(إلى)أسفلالخارحمن

الأنصممري!!يفصلالديالألفىالحاجزمنالأمامىالجزءويتكولى

اليم!!(.إلى)أسملالسحيحنفسس

عصروهـ

حاحز

)حاألفي

نتنفسيهف

-

-حيملم

لا

حلالداءلهواا

،

ممراتحلاليمرفإلها!واء،ائستمشقعسدما

متواصلة.واحدةحركة!يالرئت!!إلىالأ!

*

حرلحااءلهواا

ح!-لمثم

،الحالليمالهواءمعظبمي!رداسفير،اوعد

يستستمقحتىالان!فىيقىلعضهواعر

.أحرىمرةأعواءا

إلىتترجمحيثالدماغفىأحرىأجزاءإلىالدفعات

جداوثيقبشكلالشمحاسةوترتبطبالرائحةإحساس

أحاسي!م!منكثيراأنالخبراءبعضويعتقد،الذوقبحاسة

لبعضمصاحببالرائحةإحساسحقيقتهافىهىالذوق

والتبغالقهوةرائحةالواقعفينشممثلافنحن،النكهات

نأوسنجدنتذوقها،أنمنأكثروالبطاطسوالتفاح

لابحيث،أنفهفتحتاوأغلقتعيناهعصبتقدشخصا

والبطاطصرالتفاحبينالتمييزعنعاجزا،الشميستطيع

فقط.الذوقحاسةباستخدابم

ذلكإنإذ،الشممننتمكنفلنبزكاماصبناوإذا

ويمنعالأنفيةللممراتالخاطىالغشاءفىالتهابايحدث

الممراتنحفظأنلناوينبغي،الشممراكزإلىالهواءمرور

الغشاءفىالتهابأيالفورعلينعالجعوأننطفةالأنفية

إلىالبردنزلاتتؤديفقدالامرهذاأهملإذاأما،الخاطي

والالتهابالهوائيةالقصباتكالتهابخطورةأكثرأمراض

بالأنفالمتصلةالأنفيةالجيوبتصابفقدكذلك،الرئوي

.بالمرض
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الشمحاسةالأنفيالغشاءالتهاب

الرعافالبردنزلاتتقرخ

الزكامالتنفس

الخاطالجب

عدىالقدرةالشديدةالنباتاتمنمجموعةالعجلأد!

شفتان،زهرةولكل.الألوانزاهيةزهورذاتالاحتمال

.الزهرةجانبيعلىالضغطعندالفكينمثلتتفتحان

منطق.بشكلالشفتانتنغلقعليها.الضغطيخفوعندما

البحرمنطقةموطنهالشائنباتاالعجلأنفويعتبر

يتممنهمتنوعةكثيرةأنواعوتوجد.المتوسطالأبيض

نباتاتمنوتعتبرزرعها،

طولويبلغ.الشائعةالحدائق

سم4بينماالخمليةزهورها

متنوعةتكونوقدسموه

إلىالنباتوينمو.الألوان

مابين،يتراوحارتفاع

ولكنسم،9.وسم6.

المتنوعةالقزميةالنباتات

الأنواعوموطنطولأ.أقصر

حجما،الأصغرالزهورذات

،الهادئالمحيطساحلهو

لاء.الشماليةبأمريكا

العحلانفت.
..الزهرهأيضا:انظر

النيكل.:نظرا.سبيكةلإئفار،ا

الكريمالقرآنسورمنالأنفالسورة.سورةالأففال،

آياتهاعدد.الثامنةالشريفالمصحففىترتيبها-ا!لدنية

نزولهالسببالأنفالتسميتهاجاءت.آيةوسبعونخمس

.أ:الأنفال!الأنفالعنيسألونك)

التشريع،بجانبعنيتالتىالسورمنالأنفالسورة

فقد،اللهسبيلفىوالجهادبالغزواتيتعلقفيماوبخاصة

بعفعقبظهرتالتيالحربيةالنواحيبعضعالجت

الحربية.التشريعاتمنكثيراوتضمنتالغزوات

فاتحةكانتالتيبدرغزوةعقبالسورةهذهنزولكان

لجندالنصروبدايةالمجيد،الإلمملامتاريخفيالغزوات

فصلتيلأنهابدرسورةالصحابةبعضسماهاحتى،الرحمن

كانتبدرغزوةأنالمعلومومن.بإسهابالموقعةأحداثفى

الجولةهيوكانت،للهجرةالثانيةالسنةمنرمضانفي

،والطغيانالبغيورد،الباطلمعالحقجولاتمنالاولى

للمشركين.وهزيمة،للمؤمنيننصرابدرغزوةفكانت

إلىالمؤمنينوجهتبدر،لأحداثاستعراضهاوخلال

الأولالتوجيهلاتباعها.إياهمداعيةوالقتالالجهادقواعد

آمنواالذينأيهايا)المعركةمنالفرارمنالتحذيرفيهجاء

.51:الأنفالالأدبار!تولوهمفلازحفاكفرواالذينلقيتمإذا

لأمروالطاعةبالسمعالأمرفيهجاءفقدالثانيالتوجيهأما

ولاورسولهاللهأطيعواآمنواالذينأيهايا)رسولهوأمرالله

الاياتصورتكما.2.الأنفال!تسمعونوأنتبمعنهتولوا

ولاتعيتسفولالاالتىالسارحةبالانعامالكافرين

ماانفيهبينفقدالثالثالتوجيهأما.الحقلدعوةتستجيب

آمنواالذينأيهايا)حياتهمفيهعيسطالرسولإليهيدعوهم

أما.42:الأنفال!يحييكملمادعاكمإذاوللرسولللهاستجيبوا

للأعداءالأمةسرإفشاءأنإلىنبههمفقدالرابعالتوجيه

لاآمنواالذينأيهايا)أيضاوللأمةولرسولهللهخيانة

:الأنفال!تعلمونوأنتمأماناتكموتخونواوالرسولاللهتخونوا

ثمرةإلىفيهنظرهملفتفقدالخامسالتوجيهأما.27

نإآمنواالذينأيها)ياالخيرأساسبأنهاوذكرهم،التقوى

لكم،ويغفرسيئاتكمعنكمويكفرفرقانالكميجعلاللهتتقوا

السادسالتوجيهأما.92:الألفال!العظيمالفضلذووالله

بالثباتوذلكالنصروأسسالعزةطريقفيهلهموضحفقد

إذاآمنواالذينأيهايا)اللقاءعندوالصبرالأعداء،أمام

:الأنفال!تفلحونلعلكمكثيرااللهواذكروافاثبتوافئةلقيتم

وأنه،المؤمنينبينالكاملةبالولايةالعسورةوختمت.45

.واحدةأمةفهمأجناسهمواختلفت،ديارهمتناءتمهما

بعضهمكفرواوالذين)والكافرينالمؤمنينبينولايةولا

كبير!وفسادالأرضفيفتنةتكنلفعلوهإلابعضأولياء

.73:الأنفال

القرانآيات)ترتيبالكرليمالقرآنأيضا:انظر

الكريم.القرآنسور(؟وسوره

تنطم)حركةالنسلتنظيمانظر:السكالي.الائفجار

(.النسل

علم.،الكونيات:انظر.نظرية،لعظيمالانفجارا

محمدةسحابةأياشتعالعنديحدثالغباراففجار

تسربفىالاشتعالهذاويتسبب.للاششعالقابلبغبار

الانفجاراتهذهمثلتدمروقد.الطاقةمنكبيرقدر

الأفراد.بحياةتوديوقد،الممتلكات

عنالانفجاريالغبارسحبتتولدأنالممكنومن

القابلالغبارويوجد،الصناعيةبعفالعملياتطريق

والكاكاوالحجريوالفحمالحبوبذراتفيللانفجار

قابلالمعادنوغبار.والأخشابوالسكروالخضابوالقطن

للانفجار.أيضا
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منصغيرةمجموعةاشتعالعندالغبارانفجارويبدأ

القريبةالذراتفتشعلبالغبار،ممتلئةسحابةفيالغبارذرات

حتىالحرارةوتنتشر.الذراتسائربدورهاتشعلالتيمنها

السحابةوتنتج.السحابةكلاللهبمنكرةتغطي

وعندالمتمدد.والغازالطاقةمنضخمةكمياتالمشتعلة

مبنىأيمثلمحدودمكانفىالسحابةانفجاروقوع

فإنآخر،مبنىأيأوعالإسمنتيأوخشبيأممطواني

الانفجاريتسببقدوعندئذيتصاعد،ماسرعانالضغط

ضخمة.خسارةحدوثفي

فيوالحبوبالحجريالفحمغبارانفجاراتوتسببت

وبحياةبالممتلكاتضخمةخسائرإلحاقفيالماضي

خسائرأيحجمهافيتفوقالخسائرهذهوكانتالأفراد،

الغبار.منأخرىأنواعأيانفجاراتعنناجمةأخرى

الفحممناجمفيالعاملونيسيطرالحالىالوقتوفي

بغرضالغبارسحاباتعلىالأخرىوالصناعاتالحجري

.الانفجاراتحجممنالتقليل

)تدالبرالحجريالفحمانظر:.الفحمغبارائفجار

الماجم(.فىالسلامة

البلادفيالبريالناتان!:.الهئديةالأئدحة

الهمدية(.)الأنفحةالعربية

الجزيرةفيساوثلاندفىالرئيسيةالمدينةإدمركار!جل

سكانهاعددنيوزيلندا.فىآيلاندساوثالمسماة

الشمالإلىكم27مسافةعلىوتقع،نسمة84/51!

كم912مسافةوعلىلساوثلاند،الرئيسيالميناء،بلفمن

ديوندن.منالجنوبإلى

وجرى.مستويةأرضعلىإنفركارجلبنيتوقد

مصببردمالصناعيةمنطقتهامنالأكبرالجزءالمشصلاح

العريضةلالشوارعوتمتازنيوريلندا،حو!فيمديمةأقصىإنفركارجل

ساوتلاند.مماطعةميالرئيسيةالمديحةوهى.الرئيسيةالتجاريةالم!طقةفي

شوارعهاالزائرنظريلفتماوأبرز.المدينةمركزقربنهر

مزدهرةوهي.واسعةزراعيةلمنطقةمركزوالمدينة.العريضة

صناعتهاكانتام،079عاموحتىسريعا.نمواوتنمو

لصهركبيرمصنعوهناك.الأوليةالموادعلىترتكز

ويأخذ.المدينةجنوببوينتتيوايفيوتنقيتهالألومنيوم

الكوومائية.مانابوريمولداتمنالكهربائيةطاقته

للخطالجنوبيةالنهائيةالمحطةهىوإنفركارجل

التيوللخدماتآيلاندساوثفيالرئيسىالحديدي

الطريقعلىأيضاوتقع.النيوزيلنديةالجويةالخطوطتسيرها

آيلاند.ساوثيخترقالذيالرئيسي

تدعىواحدةيوميةصحيفةإنفركارجلفيوتوجد

ثلاثوهناك.صباحكلوتصدرتايمز،ساوثلاند

وفيهابها.المحيطةوالمقاطعةالمدينةتخدمللإذاعةمحطات

.للعرضوصالتانواحدمتحف

مكرسةالأراضيمنواسعةمساحةإنفركارجلوفى

الجنوبيالجزءخلالأوتيبونينهيرويجري.العامةللحدائق

النهير.هذابضفتيتحيطحدائقوهناك.المدينةمن

على،الملكةمتنزةوهو،المدينةفيمتنزهأكبرويحتوي

امشخدامأيضاالجولفلاعبويستطجعراطجواهـ.ملعب

،للسباقميدانالمدينةوفي.للجولفأخرىملاعبثلاثة

الجزءوفي.واسعةوساحات،للرياضةملاعبوعدة

.تومسونغابةالناسيسميهاغابةتوجدمنهاالشمالي

سابقصيادوهوكلىجيمسأصبحأم،855عامفي

موقعفياستوطنمنأولوزوجتهالبحر()عجولللفقمة

وليمباسمالمدينةسميت،أم7ء8عاموفيإنفركارجل.

المساحالبلدةخططوقدأوتاجو.عمدةكارجلوولتر

ذلكوبعدأوتاجو.فيمساحأولوهو،تومسون.تيرنبلج

وقد.ام9ء8عامفيهارتليجورجبمسحهاقام

عامبلديمجلسذاتبلدةإنفركارجلأصبحت

.ام039عاممدينةوأصبحت،ام871

إقليمفيمحليةحكوميةمقاطعةإصكلالد

جرينوك.بلدةوتتئإداريابأسكتلندا،وميناءستراثكلايد

هذهصناعاتوتشمل.نسمة.54088سكانهاعدد

والإلكترونية،،الهندسيةوالصناعات،السفنبناءالبلدة

ميناءويشتهر.المنسوجاتوصناعةالسكر،وتكرير

جوروكأما،المنسوجاتوصناعةالسفنببناءجلاسجو

كلايد.نهرمصبعلىمنتجعفهو

إداريومركزهايلاندإقليمفيبلدةأهمإدمرلمجى

لمقاطعةالرئيسيةوالمدينةأسكتلندا،شماليفيوتجاري

نهرتمكللى.نسمة647.62سكانهاعددإنفرنيس.
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نهرومصبنس،بحيرةقربمنخفضةمنطقةفىنس

الكاليدونيةللقناةالشرقيةالنهايةفيإنفرنيسوتقع.موراي

منوالغربيةالشماليةالشرقيةالشواطىءبينتصلالتي

أسكتلندا.

عليهاوتشرف.متميزةزراعيةمنطقةفيإنفرنيسوتقع

وتؤلف.الميلاديعشرالتالممعالقرنفيبنيتقلعة

لوظائفمصدراوالتجاريةوالسياحيةالحكوميةالوكالات

المنسوجاتالصناعيةمنتجاتهاأهموتشملفيها.متعددة

الصوفية.

منذالمو!ذاكفيعالقشعباأنالأثريةالشواهدوتدل

الإنجليزيةالجيوشكانتماوغالبا..مق0004نحو

،أمء7.عامقبلإنفرنيسفيتتقاتلوالأسكتلندية

قليلاعددافإنالسببولهذا.هناكواسعاخراباوتسبب

.ام008عامقبلماإلىيعودالمدينةفيالأبنيةمن

أبحرالإنفستيجيتورسفينة.سديئةالإلدسثلجدثور،

أعوامفىأسترالياحولفليندرزماثيوالبريطانيالبحارفيها

إدارةعينتأم108فيأم.308وام،208وأم،108

وهى،المستكشفةللسفينةقائدافليندرزالبريطانيةالبحرية

وأرسلتهمتريا.طنا933حمولتهابصاريتينشراعيةسفينة

منالشرقيالجزءيفصلمضيقوجودحقيقةليكتشف

رحلتهمنالأخيرالقسمأثناءوفى.الغربيالجزءعنأستراليا

،أم308عاموفي.خطرةحالةفيسفينتهأناكتشف

لمزيدصالحةغيراعتبرت،سيدنيإلىالسفينةوصلتحين

الإبحار.من

العبنالعى(،)أسبابالعمىانظر:.الشبكيةائفصال

(.الشبكية)أمراض

الشيزوفرينيا.انظر:.الشخصيةائفصام

القرانسورمنألانفطارسورة!ر؟.الاففطار،

الثانيةالشريفالمصحففىترتيبها.المكيةالكريم

تسميتهاوجاءت.ايةعشرةتشعآياتهاعدد.والثمانون

الكونية.الظاهرةبهذهلافتتاحهاالانفطار

الذيالكونيالانقلابظاهرةتعالجالانفطارسورة

الخطيراليومذلكفييحدثوما،الساعةقياميصاحب

يومالفجاروحالالأبرار،حالبيانثم،جسامأحداثمن

والنشور.البعث

الذيألانقلابمشاهدببيانالكريمةالسورةابتدأت

الكواكب،وانتثارالسماء،انفطارمن،الكونفييحدث

الحسابمنذلكيعقبوماالقبور،وبعثرةالبحار،وتفجير

ربه،لنعموكفرانهالإنسانجحودعنتحدثتثموالجزاء.

يعرفلاولكنهوعلا،جلمنهالنعمةفيوضيتلقىوهو

هذاعلةذكرتثم.قدرهلربهيعرفولاحقها،للنعمة

إنسانبكلوكلتعالىاللهأنووضحتوالإنكار،الجحود

وذكرت.أفعالهويتعقبون،أعمالهعليهيسجلونملائكة

فجار،وإلىأبرارإلىالاخرةفيالناسانقسامالسورة

الكريمةالسورةوختمت.الفريقينمنكلمالوبينت

وهوله.القيامةيومضخامةبتصوير

القرانايات)ترتيبالكريمالقرآنأيضا:انو

الكريم.القرانسور(،وسوره

أفكارأوأحداثتجاهالفعلردأواللإحساسالاففعال

وأالمفرحةالانفعالاتمنبمزيجالإنسانيشعروقد.مهمة

والسعادةكالحب:الفرحبانفعالاتالناسفيسعدالمحزنة

والقلقكالوحدةالمحزنةالمشاعرتجنبويحاولونوالرضا

يدعونأنهمورغم.انفعالاتهمالناسيغفلوقد.والجزع

إلىيجمعوالمالنفسعلماءأنإلاالانفعالماهيةمعرفة

ويعبرمعا.والحيواناتالناسعلىيطبقتعريفعلىالان

الأصواتمنوبمجموعةبالكلامانفعالاتهمعنالناس

الغضبيستلزمفمثلا:والإشماراتالوجهيةوالتعبيرات

بقبضةوالتلويحالحاجبينتقطيبالناسمنالكثيرلدى

.والصراخاليد

أفرادمنانفعالاتهمبعضإظهارطرقالناسيتعلم

ذلك.فيدورهالهاالوراثيةالصفاتأنإلا،مجتمعهم

يظهرونالمنعزلينالأفرادأنالبحوثأظهرتفلقد

الأطفالوحتى.الوجهيةالتعبيراتطريقعنانفعالاتهم

وجهيةبانفعالاتيقومونالولادةمنذللبصرالفاقدين

.المبصرونالأطفالبهايقومالتيكتلك

درس.بالانفعالاتالمتعلقةالسابقةالنظريات

الانتخابنظريةطورالذيداروينتشارلزالبريطاني

عندالانفعالاتعنالتعبيركتابهفيالانفعالات،الطبيعى

التصرفأنداروينزعمأم(.)872والحيوانالإنسان

الحياةقيدعلىللبقاءمساعدابوصفهأساسايخدمالانفعالي

يكشرفمثلا:.الاخرينمعالتخاطبفىتعبيرياوأسلوبا

السلوكلنموذجوراثتهمبسببأنيابهمعنالغاضبونالناس

عندماالتاريخقبلمافترةفىأسلافهمعليهكانالذي

علىالعزمتعلنالمكشرةفالاسنان.القتالإلىيلجأونكانوا

.الهجوم

الأعضاءوظائفعالماتوصلأم،088عامخلال

كل)لانج-جكارلوالدنماركي،جيمسوليمالأمريكي

ونسبة.بالانفعالاتتتعلقأخرىنظرياتإلىحدة(على

الانفعالاتعنلابخ-جيمسنظريةنظريتهما:تطرحهلما

علىيكونونعندمافقطبالانفعالاتيشعرونالناسفإن
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كتسارع.الأحداثتجاهالجسمانيةأفعالهمبردودعلم

علماءبعضوهناك.أسدماضغطوارتفاع،القلبدقات

توجدلاوأممن،النظريةهذهبصحةيعتقدونالذينالنفس

تثبتها.قاطعةبراهين

الذيالأمريكيالنفسعالمواطسون.بجونأما

مذهبالمعسماةالنفسعلممدرسةتأ!ميسفيساعد

نفسيةفعلردودالانفعالاتأنيعتقدفكانالسلوكببة،

الرضبعأنلاحظحيث.معينةأحداثتجاهوجسديةعقلية

ناأوكالسقوط:معينةأحداثقبلمنيثارونالذي!

أيفهررن،رزوسهمعلىيمسحأنأوبشدةأيديهماتمسك

-خوف:اضافياأ!ش!طباصنفهامختلفةأفعالردودثلاثه

نووجهةعلىال!ضيروناعترضوقد.حب-غفب

لقولهوذلكأم919عامفياقترحهاأنمنذواطسون

فقط.أسامميةانفعالاتثلاثةلوجود

الأعضاءوظائفعالماقترحأم،279عامفي

نظريةباردفيليبوشريكه.كانونبوالترالأمريكي

نأإلىذهباحيثالانفعالاتحولبارد-كانون

المهادتحتالركزيثارعندمافقطتثورالانفعالات

هذابأداعتقداكما،أسدماعامنجزءهوالذي)الوطاء(،

كثيرةبحوثأظهرتوقد.الانفعالاتموكزهوالجزء

الحوفيالحهازخاصةأ!دماغامنأجزاءتهئكدةأنبعدها

.الانفعالاتإثارةيسبب

عالموضع.الانفعالاتحولالحديثةالنظريات

ذاتالانفعالاتنظريهس!!اتشر!شانليالأمريكيالنفس

أجراهاتجربةإلىاستناداام،629عامفيوذلكالعاملين

العاملينأنإلىفيهاتوصلوقد!شجر..ي.محيروم

التيالفسيولوجيةالتغيراتهما:المشاعريحدداناللذين

الشخصبهيعللالذيوالسبب،الإنسانجسمفيتحدث

الانفعالاتفإنالنظريةهذهإلىواستنادا.التغيراتتلك

ا!حتثارتهمبعدلأحوالهمالناستأويلاتتنئمن

الإثارةأنالأحيرةالأبحاثأظهرتوقدفسيولوجيا.

وقد.نفسهأضف!جرام!أهميةأقلتكونقدالفسيولوجية

معمتعاقبةتحدثالانفعالاتبأنالسائدةالفكرةكانت

وأحدثاالإنسانيواجهعندماالتعاقبويبدأ.الحوادث

يحددالذيهوالتأويلوهذامعناها.يؤولثم،مهمةفكرة

أسداالإنسانقابلإذافمثلا:تتبعهقدالتيالانفعالات

بالخطرالإحساسهوللحدثتأويلهنفسي!هاربا،

كلويتبع.بالخوفالإحساس!بالتاليلديهيسببوالذي

التيوالحركاتالفسيولوحيةالتغيراتمنمجموعةشعور

فإنولذلكيتتالغ.بدأالذيللحدثفع!ردودهي

ليزيدالغالبعلى!ميهربالأسدقابلالديالشخص

لحياته.النجاةفرص

النظريةهذهبتطويرأمريكييننفسعلماح!عدةقامثم

أساسية.انفعالاتثمانيةهناكبأنفقالوا.حدةعلىكل

منمتنوعةمستوياتعلىتوجدالتيالانفعالاتهذه

الرضا--الحزن-السرور-الخوف-الغضب:هيالشدة

لتؤلفوتتحد-الفضولأوالاهتمام-الدهشة-النفور

االلأخرى.اال!نفعالات

.الدماغ:أيضاانظر

وتستخدمال!نفلونزا،شيروسيسببهمرضوراالإف

وأالإنفلونزاإلىعامةدصورةنتشيرأحياناإنفلونزاحصلمة

أعا.المشابهةالأمراضا

والحمى،بالقشعريرةالشعورالإنفلونزاأعراضتشمل

الأعراضهذهوتختفي،والضعص،والالام،والصداع

مقاومةتقلأنالممكنومنواحد.أسبوعنحوبعدعادة

مثلالثانويةالعدوىفإنثمومن،للأمراضالمريضجسما

إصابتهبعدالإنسانيصيبقد،البكتيريالرئويالالتهاب

مرضالأساسفىالإنفلونزاالإنفلونزا.تنتشركيف

بخلاياويتصل.الفيروساستنشاقطريقعنيتماتنفسى

التيالخلاياإلىالفيروسوينفدأ!ليا،اأ!وائيةاالمرات

وبمرورداخلها.ويتكاثر،الهوائيةالمراتهذهتبطن

المصابةالخلايامنجديدةإنفلونزافيروساتتطلهت،الوقت

التنفسي.الجهازطولعلىأخرىخلاياوتعديأحدوىبا

الممكنمنأنكما.الرئتينأعماقفيالإنفلونزاتنتشروقد

العدوىويسببالزفير،هواءفيبعيداالفيروسيحملأن

آخرين.لأناس*

عندماالإنفلونزاضدمقاومةأومناعةالناسوينمي

تستطيعوالتي،المضادةالأجسامتسمىموادالجسمينتج

وإصابةدونهوتحولالإنفلونزا،فيروسمهاجمةذاتهاهي

يغيرقدالفيروسفإنحالكلوعلى.أحدوىباالخلايا

فعالةغيرالمضادةالأجسامتجعلبصورةالكيميائىتركيبه

إنتاجالجسمخلاياعلىيجبالحالةهذهوفي.مقاومتهفي

الجسميستطعكماالمضادةالأجساممنجديدةأنواع

وهىالذيفانية،الخلويةالتائيةاللمفاويةتسمىخلاياإنتاج

بالعدوىالمصابةالخلاياعلىتتعرفليمفاويةخلايا

وتقتلها.الإنفلونزابفيروس

كثيرفيالصحيةأسملطاتاتحاول.والعلاجالوقايط

التطعيمطريقعنالإنفلونزاانتشارمنالوقايةالبلادمن

فيروساتعلىالإنفلونزالقاحاتمعظموتحتوي)التلقئ!.

ولكنهاالوقايةبعضاللقاحاتهذهوتوفر.مقتوأ!ةإنفلونزا

وخلالالعلماء،يريدهاالتيبالصورةفاعلةليمست

صنعتلقاحاتتطويرتمالعشرينالقرنمنالسبعينيات
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أنحاءبعضفيمتوافرةوأصبحت،الحيةالفيروساتمن

وقايةتوفرقداللقاحاتهذهمثلأنالعلماءويعتقد.العالم

منالمصنوعةاللقاحاتتوفرهاالتيتلكمنأفضل

هندسةتقنيةكذلكواستخدمق.المقتولةالفيروسات

،اللقاحاتإلىوبالإضافة.أفضللقاحاتلإنتاجالجينات

وأللمعالجةتستخدمقدللفيروساتالمضادةالعقاقيرفإن

الإنفلونزا.منمعينةأنواعمنالوقاية

بالراحةاللإنفلونزامنعافيتهمالناسضعظمويستعيد

،حالكلوعلى.الأسبرينحبوبوتناولالفراش!،فى

تسببالتيالثانويةالعدوىمقاومةالعلاجيشملفقد

ويتحكمالإنفلونزا،مرضعنتنجمالتيالوفياتمعظم

منوغيرهاالحيويةبالمضاداتالعدوىهذهفيالأطباء

العقاقير.

شكلفىالظهورإلىالإنفلونزاتميلالإنفلولزا.وباء

عنقليلامختلفبفيروسوباءنوبةكلويحدث.وبائي

يسميالغالبوفيللإنفلونزا.المسببةالسابقةالفيروسات

التيالأماكنبأسماءالختلفةالفيروساتأنواعالعلماء

الإنفلونزافإن،المثالسبيلوعلى.مرةلأولفيهاتكتشف

بعدفيماوانتشرتاسيافىمرةلأولاكتشفتالآمميوية

العالم.أنحاءكلفى

،مباشرةبصورةالإنفلونزاالباردالطقسيسببولا

الإنفلونزانوباتتحدثولكن.الناسمنكثيريعتقدكما

نأويعتقد.الطقسالمعتدلةالمناطقفىالشتاءفيكثيرا

أثناءالمنازلداخلالناسبازدحامصلةالنوباتلهذه

فيللانتشارأفضلفرصةالفيروسويجدالبارد.الطقس

الظروففيالحالعليهيكونمماهذهالتكدسظروفمثل

العادية.

عاميفىللإنفلونزاالعالميةالأوبئةأسوأوحدثت

مليون02نحوماتالوقتذلكففي.أم919و1891

.ام589و5791عاميوفيبالوباء.متأثرينشمخص

العالم،نطاقعلىانتشروباءالآسويةالإنفلونزاسببت

6891عاميفيكونجهونجإنفلونزافعلتكماتماما

منكثيراأقلوفياتحوادثنتجتولكن.أم969و

التحكمإلىكبيرحدإلىذلكوعزي.السابقتينالحالتين

الحيوية.المضاداتبوساطةالثانويةبالعدوى

النوع:هىالإنفلونزافيروسمنأنواعثلاثةوتوجد

و)ب(النوعانويصيب)ج(.والنوع)ب(والنوع(أ)

وبعضالناسيعديفقد)أ(النوعأما.بالعدوىالبشر)ج(

تحملقدالحيواناتفإنثمومنالخنازير.مثل،الحيوانات

الوباء.بو-أالنوعانيسببأنويمكن.العدوىوتنقل

(أ)النوعان!مببهاالإنفلونزاوباءمننوباتوحدثت

الإنفلونزا.فيروسمنو)ب(

عددإنجدترا.فىالكبرىدندنضمنتقعمقاطعةإففيلد

منالغربيالشمالفيوتقع.نسمة942)001سكانها

أدمنتونالسابقةميدلسكسمقاطعاتوتشمللندن

إنفيلدمساحةربعمنأكثريشكل.وساوثجيتوإنفيلد

نأكما،كمزارعأساسيبشكلويستعملأخضرحزاما

المقاطعةشممالفىالموجودةللصيدالخصصةالأراضي

القرنحتىبالأشمجارملأىغابةالماضيفيتؤلفكانت

عندمائيينحوضينعلىتحتويكما،الميلاديعشرالثامن

أهمها:الصمناعاتمنبالعديدالمقاطعةتشتهرأطرافها.

الكهربائيةالمعداتوصناعةالهندسيةالصناعات

والإلكترونية.

المالهوالبحريالإنقاذأجرأ!جر.،البحريالإفقاد

حمولاتأوالسفنينقذونلمنتدفعالبضابالتيأو

لسفينةتقدمالتيالمساعدةأماالبحر.فيتتركالتيالسفن

الإنقاذ.خدماتتسمىفإنهاخطرحالةفىأوخللبها

البحارفيتتمأعمالعلىالبحريالإنقاذأجرويعتمد

البلدانبعضفيتسمحالمحاكمولكنوالمحيطات

الإقلي!يةالمياهفيوالأنفسوالسفنالبضائععنبتعويضات

فىيساعدمنهوالأجريستحقالذيالشخصأيضا.

للأجروالمستحقونعليهايبحرالتيغيرأخرىسفينةإنقاذ

إنقاذفىمساعدتهمجزاءإنقاذأجرأخذلهملايحق

إنقاذحالةفىفقطالإنقاذأجرتقديمويحق.سفينتهم

متحركة.لبارجةأوالذاتيةبقوتهاتبحرالتيالسفينة

طافيةإنشاءاتأوبارجةحالةفيالإنقاذأجريمنح

منأنهعلى.السفنبحوضأوالشاطئعلىترسو

السفينةمنهاأنقذتالتيالخاطرتكونأنالضروري

.الحدوثمحتملشيئافقطوليستحقيقيةمخاطر

فيهتتوفرمكانإلىإنقاذهاتمالتيالسفينةتؤخذأنويجب

منلمالكهالإعادتهاالاستعدادأهبةعلىوتكونالسلامة

إصلاحها.أجل

الذيالمبلغحجمالقانونوبنصالبلدانبعضحددت

البلدانبعضولكنالإنقاذ،أجرحالاتفييدفع

قوانينلاتمتلكانالمتحدةوالمملكةالمتحدةكالولايات

أجرمطالبوالبريطانيةالأمريكيةالمحاكموتمنح،كهذه

الإنقاذ.عمليةضمنهاتمتالتيالأوضاعضوءعلىالإنقاذ

تدفعالتىالمبالغمنحجماأكبرمبالغبدفعتأمرعادةوهي

أجرتقسيمإن.الروتينيلعملهمالسفينةوملاحيلضباط

فنصيب،المحكمةقرارعلىيعتمداحسشحقينعلىالإنقاذ

ونصيبمساعديهنصيبضعفعادةيساويالقبطان

نأكما،الملاحنصيبضعفيساويعادةالمساعد

بالسفينةوأبحروابالعملقامواالذينالملاحيننصيب
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ظلواالذيننصيبضعفعادةيساويالميناءإلىالمنقذة

تممبينأكبرإنبالإنقاذ.قامتالتيالسفينةظهرعلى

الجنيهاتمنمليونا04مبلغهوسفينةإنقاذلقاح!تحصيله

نتيجةغرقتالتيأدنبرهالبريطانيةللسفينةدفع،الإلمشرلينية

عامالألمانيةالحربيةالسفنإحدىمنبطوربيدإصابتها

الغطاسونتمكنولقد،بارنتسبحرفيأم429

متريمماطن5.4حواليإنقاذمنم8191عامالبريطانيون

مصطيحيستخدم.السفينةهذهمنالذهبسبائكمن

حالاتفيتنقذالتيالبضائعوصففىأيضاالإنقاذأجر

تتضمنهذهالطوارئوحالاتاليابسةعلىالطوارممئى

والحرائق.الفيضانات

المائي؟التزدجغرقىإنقاذانظر:.الغرقىإئقاد

الإلقاذ(.)طرقالغرق(،السلامة)إحراءاتالسباح!

إدىتهدفحركةالمائيالتزلجعرقىإنماذ

علىبالتجولوذلكالغرقىلإنقاذمتطوعينتدريب

أنهامنللتأكدالأسبوعنهايةعطلاتفيالمحيطشواطئ

نجدةعلىمتمرسونالمنقذونوهؤلاء.للسباحةآمنة

أسترالياكانتوقد.الأذىأوالغرقخطرمنالسباحين

الغرقىإنقاذحركةطورتالتيالعالمفيالأولىالدولة

كونجهونجصتك!!فىتستخدمالانوهي،الشواطئعلى

وسريلانكاإفريقياوجنوبوبيروونيجيرياونيوزيلندا

الدولوبعضالمتحدةوالولاياتالمتحدةوالمملكةوتايوان

منأكثرونيوزيلنداأستراليافىويوجد.الأخرى

المقالةهذهتتناول.الحركةأنقذتهمفرد003لأ...

ونيوزيلندا.أستراليافيالغرقىمنقذي

ناديا68وأستراليافىالغرقىلمنقذيناديا472يوجد

ستةمنعادةتتكوندورياتنادكليشكلنيوزيلندا،في

يعرفواأنالمنقذينهؤلاءعلىويجب.مدربينمنقذين

اليابسة.علىينعشونهموكيفالماءفيالأفرادإنقاذكيفية

ضبطوكيفيةالأوليةالإسعافاتيعرفواأنعليهميجب

فييعملوننشطمنقذ16و...أمشرالياوفيالجماهير.

الغرقما.إنقاذدوريات

الشواطىحراسة

الخطرةالظروفتنشأأنالممكنمن.الخطرةالظروف

علىمدربونوالمنقذون،المحيطاتشواطئمننقطةأيفي

الطويلةالأمواجتدل،عامةوبصفة.الظروفهذهمعرفة

.الأمواجعلىللتزلجآمنةالمنطقةأناضفاهـعلىالاالمتوارية

بشدةواندفاعهالموجتلاطممنتتحتمكلأضياالقنواتوأممن

العالية.الأمواجحدوثإلىتؤديالبحرإلىالخارجمن

يؤديقدالقناةطولعلىللأمواجالشديدالاندفاعوهذا

ولذا.دقائقبضعفىالبحرأغوارإلىالسباحينانجذابإلى

إلىوالإشارة،الموجاندفاععنبعيداالسباحةعليهميجب

بالخطر.الإحساسعندالذراعينرفعطريقعنالمنقذ

الموجاندفاعمنالأفرادلحماية.امنةالشواطئإبقاء

رئيسيقومالصخور،ذاتالخطرةوالأماكنالشديد

أحدويقومالسباحةمنطقةجانبىعلىبوصكلمالدورية

لهموالإشمارةالسباحينبملاحظةبالمراقبةالدوريةأفراد

ضدالحمايةأما.الخطرةالمنطقةمنيقتربونحالمااجعودوا

القرشحصارمشروعبوساطةفتت!اأغرش!اأسماك

حينما.أم369عامأستراليافيقدمالذيبالشبكات

السباحينبتنبيهالغرقىمنقذويقومالقرشسمكيلاحظ

الماء.عنللابتعادالإنذارصفارةأوالجرسبوساطة

التطوراتمنالغرقىمنقذواستفادالإنقاذ.طرق

بعضباستخدامالشاطئدوريةأعضاءيقومحيثالتقنية

القابلةوالقواربالقويةالنفاثةالقواربمثلالمركبات

المطاطية.والقوار!المروحيةالطهائراتتشولوهي،إنقاذهم!مم!لنقلوسائلعدةيستحدمونالغرقىمنقذو
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مثيربنشاطيقومولكنهالأيامهذهبكترةيستعمللاالإنقاذقارب

.الاحتفالاتفيللإعجاب

وفيالإنقاذ.عملياتفيالقويةالمحركاتذاتللانتفاخ

منالمتحركةالوحداتهذهبينالتنسيقيتمالاحيانمعظم

وتظلبالراديو.والاتصالالبحثفيفعالةشبكةخلال

فيالألمحاسيةالطرقمنوالحزام،الشاطئعلىالحبلبكرة

علىالموجحالةعلىفاعت!اداكل،وعلىالإنقاذ.عملية

المصممةالألوحبعضالغرقىمنقذويستخدمالشاطئ

علىتطفوالتيالبلاستيكيةوالإطاراتللإنقاذخصيصا

لإنقاذالمركباتمننوعانوهناك.الغرقىلإنقاذالماءسطح

المروحيةوالطائراتللانتفاخالقابلةالقواربوهماالغرقى

بالإنقاذ.الخاصة

منللإنقاذ.انحصصةللانتفاخالقابلةالقوارب

الماضيةسنةالعشرينخلالالغرقىلمنقذيالمهمةالتطورات

للإنقاذالخصصةللانتفاخالقابلةالقوارباستخدام

مهمةوسيلةأنهاعرفوحينما.المطاطيةالبطةوالمسماة

هذهاستخدمتالميلاديةالستينياتنهايةفىالغرقىلإنقاذ

أستراليافينادكلفىويوجد.واسعنطاقعلىالقوارب

القابلةالقواربأنقذتوقدالأقلعلىواحدقارب

الإنقاذ.عملياتمجموعمن3%0للانتفاخ

الغرقىإنقاذجمعيةلدىوتوجدالإنقاذ.مروحيات

الرغموعلىللإنقاذ.مروحيةطائراتثمانيأستراليافي

العساحلية،المراقبةلمهمةمخصصةالطائراتهذهأنمن

بإنقاذتقومحيثأيضا،إنقاذوحداتأصبحتأنهاإلا

الغاباتوحرائقالشوأطىءعندالانجرافمنالأفراد

السياراتتصادمحوادثمنالأفرادإنقاذإلىبالإضافة

إلىالخطرةالحالاتذويالمرضىتنقلكماوالقوارب

.المستشفيات

الغرقىإنقاذأندية

وقاصدومدربوقبطانرئيسمننادكليتكون

منمجموعةوأيضاسر،وأمينصندوقوأمينللقارب

جداولالناديأعضاءويضع.الناديحجمحسباللجان

منالدوريةتستغرقحيثالدوريةالمراقبةلعملياتالخدمة

الغرقىأنديةتنظمأستراليافى.ساعاتأربعإلىثلاث

أنديةتمارسنيوزيلنداوفي.المفهومبهذاالشواطئعلى

هذهوتتلقى.المهمةنفسالشواطئعلىالغرقىإنقاذ

والشركات،المركزيةالسلطةمنالمساعداتالأندية

تطويرعلىلمساعدتهاوالولاياتوالمقاطعات،الكبيرة

علىويطلق.الشواطئعلىالغرقىإنقاذمفهوموترقية

وتعتمدالوطنيةالأنديةمجلسأستراليافيالرئيسيالمركز

والتبرعاتالاجتماعيةالوظائفعلىمالياالأنديةهذه

التيالسنويةالاحتفالاتمنعليهتحصلوماالتطوعية

الأندية.هذهتقيمها

دوريبشكلاللراقبة

للعرقى.السريعللإنقاذ
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الشواطىعلىللغرقىمنقدأتصبحكيف

وأكثرمشواتسبعمابينأعمارهمتتراوحالذينالفتيان

يطلقحيث،أمحرقىاإنقاذأنديةفىأعضاءليصبحوامؤهلون

اسممشة13وسنواتسبعب!تأعمارهماكانتمنعلى

ال!مواجمنالحذرالفتيانهؤلاءيتعلم.الملساعدونالفتيان

سنة51-13سنوفي.الجريوسباقاتالسباحةوكيفية

الإنقاذ.تدريباتويبدأونضباطاالشبابهؤلاءيصبح

علىسنةأءالضباطهؤلاءأعمارتكونأنيجب

هيالتيالبرونزيةالميداليةبجائزةللفوزيتأهلواحتىالأقل

أخرقى.اإنقاذدوراتفىللمشاركةأساسيشرط

صعارا،أعضاءسنةا!-51سنمنالمنقذونيعتبر

منأعباراعلىيج!ماالصغارالأعضاءعلىويجب

فص!!!،!فىأصساعاتامنلعددالشواطئعلىالمراقبة

وتشمل.الاحتفالاتفيللمنافسةمؤهلينيصبحواحتى

الأمواجعلىوالتزلجوالجريالسباحةالاحتفالاتهذه

.بالقواربوالتجديفوالإنعالقوالإغاثةبالزلاجة

الغرقىلمنقذيالكرنفالاحتفالات

فيونيوزيلنداأستراليافيالكرنفالاحتفالاتتساعد

هيإذ،الغرقىإنقاذبحركةوعنايتهمالشعباهتمامإثارة

حيثبمالملونةبأحداثهاوالإثارةللإعجابوقابمثيرة

العامةويستطيعبينهافيماالوطنيةوالفرقالأنديةتتنافس

مشاهدةوأيضاالأمواججملىيتزلجودوهمالأفرادمشاهدة

.الأمواجعبرطريقهاتشة!وهيالشواطئفيالقوارب

حطثأكبمالغرقىمنقذيبطولةتعدأمشراليا،وفي

000.4منأكثريشتركحيثذاتها،حدفيرياضي

مستوىعلىأيضاالبطولاتوتقامالبطولةهذهفيمتنافس

واللأندية.الولايات

تاريخيةنبذة

تخلوالشواطىءمعظبمكانتالعشرينالقرنأوائلفي

إماالسباحةاثناءغرقواالناسمنفكثيرالإنقاذ.وسائلمن

لعدمأواتباعهاالواحببالتعليماتمعرفتهمعدمبسبب

الإنقاذ.بفنونوقتئدالإنقاذمسؤوليإلمام

إخوةناديأ!سباحةامتحمسوشكلأم609عامفي

أخرىأنديةذلكبعدوبدأتالغريقلإنقاذسرفبوندي

معيدني.حولبالظهور

إنقاذجمعيةمحلياناديا11شكلأم709عامفي

أصبحتأم239عاموفيويلز،ساوثنيوفيالسباحين

طورتوقدبأمشراليا.الغرقىإنقاذأمعاسهيالجمعيةهذه

الفضية.الميداليةامتحاناتالأخيرةالجمعية

الولاياتفيذلكبعدالاتساعفيالحركةبدأت

الذينالسباحينوجودمعالأنديةانتشرتحيث.الأخرى

إنقاذلجمعيةفرعاولايةكلوفتحت.المحيطفييسبحون

المرأكزاتفقتأم489عاموفي.الأسعتراليةالغرقى

الوطني.المجلسإنشاءعلىالولاياتفيالرئيسية

لإنقاذالأمشراليالوطنيالفريقزارأم389عامفي

عامفيهاوايالأستراليأغريقاوزارنيوزيلندا،الغرقى

مأ9ء.عامنيوزيلنداوزار،أم!53وعامأم939

والولاياتأم459عامإفريقياجنوبزاركما.أم69و.

منأكثرشاهدوقد،أم659عامفىالأمريكيةالمتحدة

عقدالذيالوطنيالكرنفالاحتفالمتفرج08لأ...

الألعابدورةفيأم569عامخلالملبورنحول

الأزأجمبية.ا

السباحة.؟الأمواجركوبأيضا:انظر

الموضوععاصر

الشواطئحراسة-ا

للانتفاحالقاللةالقواربدالحطرةالظروف

للإنقاذالمحصصةآمسةالمتمواطئإبقاء!-

الإنقادمروحياتهـالإلقادطرقح

الغرقىإنقاذأندية-2

الشواطئعلىللغرقىمقذاتصبحكيف-3

الغرقىلمنقذيالكرنفالاحتفالات-4

تاريخيةنبذة-5

مستقلةخيريةمنظمةواسمشعارالأطفالألقدوا

المتحدةبالولاياتصون!صيكتفيالرئيسيمقرها

الأطفالمساعدةعلىالمنظمةهذهتعمل.الأمريكية

فيها.يعيشونالتيالمجتمعاتوتحسينبترقيةوذلكالمحتاجين

العالم.أنحاءفيدولة42فيبرامجبتموللالمنظمةوتقوم

براموالصحةالتغذيةبرامجبجانبمشاريعهاوتشمل

،المدارسوبناء،الوقوتعبيدالمعساكن،لإنشاءأخرى

.أم329عامفيالمنظمةتأسعست.المياهأن!مةوإقامة

0059255سكانهاعددتركيا.عاصمةأضة

وأنقرةالبلاد.فيمدينةأكبرإسطبولبعدوتأتي،نسمة

أواسطغربيجبليةمنطقةفيالمدينةوتقع.الحكومةمقر

تركيا.

القديمالجزءيقع.حديثوجزءقديمجزءبأنقرةيوجد

مئاتمنذقائمةقلعةمنويتكونتل،علىأنقرةمن

عامتركياعاصمةأنقرةأصبحتأنوبعد.العسين

ثمومن.التلقاعدةعندينموحديثجزءبدأأم،239

الأناضوليةالحضارةمتحفويضم.القديمالجزءمعاندمج

جامعةمقروأنقرة.الحيثيالفنمنمتميزةمجموعةبأنقرة

تبة،حاجتوجامعة،الفنيةالأوسطالشرقوجامعة،أنقرة

القومية.تركيامكتبةوبها



تركيا،عاصمةأنقرة

وهوح!س،عليهايطل

منحزءأقدىمتضمقلعة

لينالحصنبماءتم.المدينة

والتاسعالسابعالقرنين

يين.الميلاد

يفعلهمماأكثرأنقرةسكانمنالتركيةالحكومةتوظف

،للحبوبسوقوالمدينة.الأعمالمنآخرقطاعأي

الزراعيةالمنطقةومنتجات،الأنقورةوموهيرولصوف

والموادالبناءموادإنتاج:أنقرةصناعاتتشمل.الأخرى

والالات.الزراعيةوالمعداتالغذائية

بمنطقةالانيعرففيماعاشواقدالناسأنالمرجحمن

مليون5.2نحوقبلبدأالذيالحجريالعصرمنذأنقرة

عرفتمهمةمدينةأصبحت.مق007عاموبحلول.سنة

الإسكندرفتحوقد(.الآنالوسطى)تركيافريجياباسم

المبلادقبلالرابعالقرنثلاثينياتفيأنقرةالمقدوني

سقوطوبعد..مق25عامالمدينةعلىالرومانواستولى

علىالسيوةفيتتابع،م476عامالرومانيةالإمبراطورية

.الجماعاتمنالعديدالمدينة

المدينة،العثمانيونالأتراكفتحأم036عاموبحلول

وافشركت.الإسلاميةالعثمانيةالإمبراطوريةإلىوضموها

-191)4الأولىالعالميةالحربفيالإمبراطورية

أنقرةفيوطنيةحكومةأتاتورككمالأنشأثمأم(،189

عامتركياجمهوريةعاصمةوأصبحتأم029عام

نحومنسكانهاعددأزدادأم229عامومنذ.أم239

نسمة.081)000.0منأكثرإلىاهو...

يتم)كيفالبشريالتكاثران!:.الاحتراليالائقسام

)التكاثرالنبات(؟الاختزاليلرالانقسامالخلية(،الحستحديد

الصمات(.توارثيتم)كي!الوراثةالحسحي(،

283الحيضانقطاع

الحيطي(،)1!دقسامالخليةانظر:.الخيطيالائقسام

(.الصفاتتوارثشم)كيصالوراثه

الكهربائية.القدرةانظر:.التيارائقطاع

عندهتنتهيالمرأةحياةمنوقتالحيضاظع

الحيض،لانقطاعالنساءمعظمتتعرض.الشهريةالدورة

تقعفترةخلالالإياسأواليأسسنأيضايسمىالذي

الحيض،انقطاعطولشفاوتكما.سنةهوه45سنبين

بينما،فجأةالنساءبعضعندالشهريةالدورةتنتهيإذ

وأأشهرعدةخلالأخرياتنساءعندتدريجياتتناقص

عندالحيضانقطاعيصحبقدكماتوقفها.قبلسنوات

.مفرطأومنتظمغيرنزيفثالثةمجموعة

البشر.منالإناثعندإلاالحيضانقطاعلايحدث

الحيضانقطاعينشأالتغير.أوالحياةتغيرمايسمىوكثيرا

وأالنخاميةالغدةتفرزهاالتيالهورموناتفيتغيراتعن

اللازمةالبييضاتيفرزانعضوانوالمبيضان.المبيضان

البييضات.إفرازيتوقفالحيضانقطاعوعند.للتناسل

.المرأةإنجابسنواتنهايةيعنيالحيضانقطاعفاكتمال

بهنلمميؤديالحيضانقطاعأنمنالنساءبعضوتخشى

نأبعضهنيرىبينما،بالجماعالاهتمامفقدانإلى

لايخمتنلأنهنالحيضانقطاعبعديزدادقدا!شمتاعهن

الحمل.من

وعاطفيةجسديةمشاكلالحيضبانقطاعتقترن

الجنسيةالتهيجاتشيوعاالجسديةالأعراضوأكثر.عديدة
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الأعراضوتشمل.الساخنةالفوراتتسمىالتيالمفاجئة

وفقدانالجلد،وجفاف،الباردةالرجفاتالأخرى

أخطرومن.الوزنوزيادةالحاد،والصداع،الذاكرة

أنسجةفقدانالمتأخر،الحيضلانقطاعالجسديةالأعراض

ان!:.العظامتخلخلباسمتعرفالتيالحالةوهيالعظام

القلق،فتشملالعاطفيةالمشاكلأما.العظامتخل

الأعراضبعضتحدثوقد.الطبعوحدة،والاكتئاب

لانقطاعالهورمونيةأطتغيرأتنتيجةوالعاطفيةالجسدية

منأوالسن!جربسببلعضهايحدثكما.الحيض

المم!شمن.الحيضانقطاعقبلموجودةكانتمشاكل

أدويةباستخدامبالمعالجةالأعراضمنكثيرمنالتخلص

وأالمبايضهورمونات،الجنسيالهورمونتحويبالف!تؤخذ

ولهذاالخاطربعضالعلاجهذافيأنغير.البروجسترون

الطبيب.إشرافتحتيكونأنيجب

الحيف.:أيضاانظر

الدولةفيالحكومةسلطةعلىمفاجئاستيلاءالافثلاب

المتآمرونهؤلاءي!صنماوعادة.المتآمرينمنعددبهيقوم

أسةأررراقواتيستعملونريتسللونالدولةفيموظفين

وقدأهداشهما.لتحقية!الإعلامووسائل،والشرطة،المسلحة

الح!صمة.في!ثيرةأوقليلةتغييراتإلىالانقلابيقود

بهاقامالتيتلك،التاريخفيالمشهورةالانقلاباتومن

والانقلاب،أم997عامفرنسافيبونابرتنابليون

فيالشيوعيينوانقلابأم،179عامروسيافيالبلشفي

القرنوخلال.أم849عامالسابقةتشي!ضلحسلوفاكيا

غيرالدولفيتحدثالانقلاباتمعظمكانتالعشرين

اللاتينية،وأمريكاوآسيا،إفريقيا،فيممياسياالمستقرة

الاوسط.الشرقدولوبعض

السياسى.المجلسأيضا:انظر

تكونعام،كلم!فترتيرإحدىالشمسيالائثلاب

بأقصىأوأصشمالابأقصىموقعهافيإماالشمسفيهما

علىمباشررأسيوضعفيالشمسوتظهر.الجنوب

دورانمحورميلانبسببالعامأثناءمختلفةعرضخطوط

0523(2)7قدرهابزاويةيميلالأرضومحور.الأرض

الشمس.حولالأرضلمدارالمستويللسطحبالنسبة

موقعهاالشمستصلعندماالصيفيالانقلابويحدث

فوقمباشررأسيوضعفيوتكون،الشمالأقصىفي

وفيشمالأ(.27،523عرض)خطالسرطانمدار

أقصىفىموقعهافيالشمستظهرالشتويالانقلاب

)خطالجديمدارفوقمباشررأسيوضعفيالجنوب

تقريباالصيفيالانقلابيحدثجنوبا(.27،23عرض

12حواليفىالشتويالانقلاتويحدثيونيو.21في

الانقلابيوميكونالشماليالكرةنصفوفيديسمبر.

بدايةاليومهذاويحدد،السنةأيامأطولهوالصيفي

خلاليحدثالشتويالانقلابفإنوبالمثل.الصهميف

ال!صةنصفوفيالشتاء.لدايةويحددالسنةفييومأقصر

معكوسين.أعتشاءواالصيفيكونالجنوجمما

.الجديمداربمالسرطانمدار،الاعتدال:أيضاان!

ولذلكالثعبانتشبهطويلةنحيفةسمكةالأفقليس

يعيح!نوع،006إلىوتخقسمالماء،ثعبانأخهاسايسميها

منالمالحةالمياهأسماكوتشمل.المحيطفىمعظهمها

الصياد.والأنقليصر،والجري)الموراي(،الشيق:الأنقليس

وتنتمي،الأسماكهذهعنالقليلإلاالعلماءيعرفولا

باسمغالباإليهايشارمجموعةإلىالأنقليصأسماك

هذهوتستل!(،الشائعة)العاديةالعامةالأنقليسات

السواء.علىوالعذبةالمالحةالمياهفيتعيشأنالأنواع

العادية.الانقليساتالمقالةهذهوتتناول

الأوروبيالأنقليسالعاديةالأنقليساتتشمل

علىالأوروبيةالأنقليساتوتوجد،الأمريكيوالأنقيس

الأبيضالبحروفي،الأوروبياالأطلسياساح!طوأ!

طولعلىفتعيعقالأمريكيةالأنقليساتأما.المتوسط

أمريكا.لشمالالأطلسيأساحل

والأمريكيةالأوروبيةالأنقليساتتبدأ.الحياةدورة

الأطلسيالمحيطمنمنطقةوهوسرجاسو،بحرفيحياتها

بيضهاالأنقليسأنثىوتضع،الغربيةالهندجزرشمالي

نحيفةرقيقةيرقةبيضةكلتفقسثمالربئ.فيهناك

أطوارمنالتاليالطوروهيالذيلنحيلةعليهايطلق

شفافة،صفصافورقةاليرقةوتشبه.الأنقليصسمكة

تحملهاعندماالجسمشكلفي)تشكل(تحولعليهاويوأ

أنقليسسمكةإلىوتتطورالشمالجهةالمحيطتيارات

الزجاجى.الأنقليستسمىشفافةرقيقة

وأأوروباشعاطئإلىالرقيقالأنقليمه!هذايصلحين

اسمعليهويطلق،لونهفىتطورقديكونأمريكا،شمالي

المالحةالمياهفيتبقىالإلفرذكورأنالعلماءويعتقدإلفر.

داخلالإلفرإناثوتسئمعظم،الساحلطولعلى

الإلفروأسماك.الأخرىالعذبةالمياهوتجمعاتالأنهار

وأالشلالاتالأنثىتتسلقفقد،السباحةفيماهرة

الداخلية.المياهإلىلتصلالسدود

إلىلونهويتحولفشيئا،شيئاالإ(غرححمويزيد

الأنقليسحينئذويسمى،الصفرةإلىمائلقاتمأخضر

إلىسبعمنعادةتستغرتالتيالمرحلةأثناءوفيعفر.الأ

طولفيبلغ،الكاملحجمهإلىالأنقليسيصلسنينعشر
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أوروبي.أنقليصأعلاهوالنوع.التعبانتشبهطويلةسمكةالأنقليس

الذكورمعظمطولويبلغسم،أ902-0منالإناث

ويصبح،ثانيةطورمرحلةالأنقليعه!يواجهثم،سم45

إلىجانبيهعلىالذيالجلدلونفيتغيرالنمو،مكتمل

ويستطيعجنسيا،مكتملاويصبح،عيناهوتكبرفضي،

الأنقليسنضجهمرحلةفيالأنقليسويسمى،الإخصاب

الفضي.

منكبيرةتتجفأعدادخريفكلفي.الهجرة

بحرإلىبالعودةالهجرةوتبدأمعاالفضيةالأنقليسأسماك

هذهأثناءفيالأنقليسأسماكترحلوقد،للقاحسرجاسو

العلماءيعلمولاطريقها،تعترضقدأرضأيفوقالهجرة

بعضويعتقدلقاحها،مناطقالأنقليسأسماكتجدكيف

لتشقشممهاحاسةتستخدمالأنقليصأسماكأنالباحثين

الأسماكتلكأنآخرونيعتقدحينفيعودتها،طريق

أوضحتوقد،المحيطتياراتعلىاتجاههافيتعتمد

تكتشفأنتستطجعالأنقليسأسماكأنالدراسات

،المياهتحركاتتسببهاالتيالضعيفةالكهربائيةالتيارات

مياههامجاريتغادروالأوروبيةالشماليةالأمريكيةالأنقليسأسماك

الأنقليمي!صغارتهاجرثم.تموتثمسرجاسو،بحرفيوتتوالدالعذبة

بالأسهم.موضحهوكما،العدبةالمياهإلىذلكبعد

بوصفهاالصغيرةالكهربائيةالتياراتهذهتساعدهاوقد

ملاحية.علامات

الأنقليسأسماكتعد.الأنقليسأسماكاصطياد

وتصيدواسيا،أوروبافيفيهاومرغوباشهيةالعادية

هائلةأعداداوالأوروبيةالآسيويةالأسماكصيدمجموعات

الأنقلشأسماكوتصطاد،سنةكلالأنقليسأسماكمن

لهذاخصيصاصنعهايتمأقفاصفيأوضخمةبشباك

.الغرض

المحيط.،الأسماكالرعاد،الأنقليسأيضا:انظر

إحداثيستطعرفيعطويلسمكالر!كادالألمجى

مننوع005حواليويوجد.قويكهربائيتفريغ

وأشهر.كهربائيتفريغإحداثعلىالقدرةلهاالأسماك

هوقويكهربائيتفريغإنتاجعلىوأقدرهاالأنواعهذه

الأسماكمنالنوعهذاويستخدمالرعاد.الأنقليسسمك

وفيالماءتحتالموجودةالأشياءكشففيالرعادالتفريغ

حركةولشلالأخرىالرعادالأنقليسبأسماكالاتصال

الأنقليسبأنواعشبيهاالرعادالأنقليصويبدو.فريسته

السلورإلىينتميبلمنهاليسالواقعفىولكنهالأخرى

.لشبوطوا

شمماليفيالطنيةالأنهارفيالرعادالأنقليمي!يعيش

طوليبلغوالأورينوكو.الأمازوننويمثلالجنوبيةأمريكا

ذيلهويمثل،بنيزيتونيولونهم2،ءحواليالسمكهذا

الكلي.جسمهطولأخماسأربعةالمدببالطويل

وزعنفةالخياشيمخلفصغيرتانزعنفتانالرعادوللأنقليس

جسمه.منالسفليالجزءعلىطويلة

منأزواجثلاثةبواسطةالرعادالأنقليسكهرباءتولد

الجسم،جوانبمنجانبكلعلىالكهربائيةالأعضاء

طولالكهربائيةالأعضاءهذهمنزوجأكبرطولويبلغ

منأصغرانزوجانالزوجهذاتحتويوجد.نفسهالجسم

الافمنكهربائيعضوكليتكون.الكهربائيةالأعضاء

الكهربائية.بالدبابيستسمىالمعدلةالعضليةالخلايامن

كغيرهاالانكمالقهذهالكهربائيةالدبابيستستيملا

صغيرةشحنةخليةكلوتعطي.العاديةالعضليةالخلايامن

مجموعيؤديوقد،عصبيثيرهاعندماالكهرباءمن

فرقإنتاجإلىالكهربائيةالخلاياهذهمنالناتجةالشحنات

لشلكافوهو،فولت065و035بينيتراوحجهد

الرعادالأنقلي!م!يولد.صغيرةلمممكةلقتلأوإنسانحركة

مرةكلفيكهربائيةاندفاعاتخمسإلىثلاثمنعادة

شحنته.فيهايفرع

.الصغيرةوالأسماكبالضفادعالرعادالأنقليصيتغذى

التناسلية.عاداتهعنكثيراالعلماءيعرفولا
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شعريوبرالأنقورةصوف.صو!،ةالأفر

أحياناالمصطلحويطلق.الأنقورةأرنبفرومنمصنوع

لكن.الأنقورةمعزةوبرمنالمصنوعالشعريالولرعلى

الحيوانينوكلاموهير.هوالصحيحالمعزةوبرتسمية

يستخدمسسابقا(.)أنقورةالتركيةأنقرةمقاطعةموطنهما

عادةويمزجالناعمةالأنسجةلصنعالصافيالأنقورةصوف

الانقورةاسميطلق.خيطإلىينسجثم،أخرىأليافمع

القطط.مننوععلىأيضا

الأرنب.الموهير،بمالقط:أيضاانظر

وح!-الجنوبيةأمريكافيعالقهنديشعبالإئكا

الأمريكت!ت.افىالإمبراطورياتوأغنىأكبرمنواحدة

،أم438عاملحوفيأصوسعباالإنكاإمبراطوريةبدأت

فيكسكوالعاصمةمركزهاكانواسعةمنطهقةواحتلت

طولعلىكم000/4منأكثروامتدتبيرو.جنوي

منأحزاءعلىواشتملت.الجنوبيةلأمريكاالغربيالساحل

والأرجنتين.وتشيليوبوليفياوبيرووالإكوادوركولومبيا

وصولهابعدالإنكاإمبراطوريةالأسبانيةالقواتواحتلت

.أم532سنةالجنوبيةأمريكاإلىمباشرة

بنظامطرافالأالمتراميةأراضيهمالإنكاأباطرةحكم

المناطرتمنكبيرعددإلىسلطانهمامتدوقدمعقد.سياسي

ل!تتوازنعلىالسياسينظامهموحافظ.العسكريةبالقوة

واسم.المحليينالحكاموسلطةالمركزيةالإمبراطورسلطة

الشعوبوكانتالإمبراطور.لقبهو،الأصلفيإنكا،

بعدولكن.عديدةأسماءذاتالإمبراطورحكمهاالتي

التيالشعوبعلىالإنكااسمأطلقالأ!مبانيالاحتلال

الإمبرأطور.حكمتحتكانت

وأقاموا.الحرفيوالإنتاجالهندسةفيمهرةالإنكاكان

.المتباعدةالإمبراطوريةأقاليمربطتالوقمنشبكة

وصئالبناء.ومهارةالحجمبكبرمعروفةعمارتهماوكانت

الذهبمنالرائعةالفنيةالقطعمنكبيراعدداالحرفيون

وصوفيةقطنيةثيابانسجوأكما.الأخرىوالمعادنوالفضة

.الجمالرائعة

الحداةأسلوب

عنللمعلوماتالرئيسيالمصدرالأثريةالبقاياتعد

للكتابة،نظامايعرفوالمالإنكالأنذلكالإنكا.حضارة

الاحتلالقبلعنهممكتوبةمصادرأيةتوجدلاوبالتالي

حياةصورةبناءأعادواوالمؤرخينالعلماءلكن.اللأسباني

بحالةحفظتالتىالأثريةالبقايامنوتاريخهمالإنكا

الحكمفترةمن،المكتوبةالموادوتقدمبيرو،فيجيدة

عنالمعلوماتمنآخرمهمامصدرا،بعدهوماالأسباني

الإنكا.حضارة

متعددةطرقاالإنكااستخدم.والمأوىوالكساءالغذاء

يستخدموالمأنهمرغمإنتاجيةأكثرمزارعهملجعل

بنواوقد.الدوابتجرهاالتيالمحاريثأوالعجلات

الأراضيفىوشقوا.الساحليةالصحراءفيللريشبكات

عمليةمنليخففواالتلالجوانبفيمصاطب،المرتفعة

وقسم.سهولةأكثرالريعمليةوليجعلواناحيةمنالتعرية

أحدموسموكان.مجموعاتثلاثإلىحقولهمالإنكا

كانتحينفيالمحلييناسكانعلىيوزعالثلاثةالحقول

ونشاطاتهاالدولةلدعمالآخرينالحقلينمواسمتذهب

الدينئة.

الذرةهيالإنكا،عند،الرئيسيةالمحاصيلكانت

سميتللأكلصالحةوجذوروالبطاط!ر،والقطنالشامية

وكانتالكوينوا.باسمعرفتوحبوببالأوكا،

طعاماتشونو،وتدعىبالجليد،المحفوظةالمجففةالبطاطس

المرتفعة.الأراضىفيمفضلأ

خاصزيالإنكاإمبراطوريةفىمنطقةكللأهلكان

كانتالمرتفعةالأراضيسكانملابمم!فمعظم.يرتدونه

فقدالساحلعلىأماواللاما.الألبكةصوفمنتصنع

النبلاءلدىوكان.المفضلةهيالقطنيةالثيا!كانت

منمصنوعةوحليالفاخرةالأقمشةمنمصنوعةأثواب
ورداءالمئزريلبسونالإنكارجالوكاد.الثميمةأطعادنا

العباءاتإلىإضافة،الركبةيبلغقصيرب!آوقميصا

يلبسنفكنالنساءأماالبارد.الطقسفيالفضفاضة

الشكلمربعةشالاتأكتافهنعلىويضعنطويلةفساتين

الصنادلينتعلونوالنمساءالرجالوكانالمانتاتدعى

الملونة.واللأحذية

الحوبيةلأمريكاالعربيالساحلطولعلىقامتإمبراطوريةالإنكا

كولومميالاسماليومالمعروفةالحلادم!أجراءعلىوالتحتملت

والأرجنتين.وتمتحيليوبوليمياوليرووالإكوادور

لم""--الاالا!-!تجلؤحط

ورءكيرر!،س-ا!-ر!ف!

6هجا!ار!اللرطئموببك!تمؤرولاطبم!لبم
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العاصمة.كسكوفيالشمسمعبديدخلوهوالإنكاإمبراطورأعلاهالصهورةفيويظهر،الجنوبيةأمريكمافيوثريةواسعةإمبراطوريةحكمواالإنكا

إلىالصورة)مؤخرةالسالقالإمبراطورمومياءلجانبالطقوسفيالمستخدمةوالقرابرالطعاملماعداديقمناللواتيالختاراتالنساءوتقف

اليسار(.

الاجتماعيةالمكانةكانت.الاجتماعيةوالحياةالأسرة

مجتمعفىوالاجتماعيةالعائليةالحياةشكلتحددالتيهي

تقرركانتالتيهىالإنكالدىالعائلةومكانةالإنكا.

ووضع.الحياةطوالالمرأةأوللرجلالاجتماعيالوضع

بعضأداءطريقعنفقطيتغيرأنيمكنالاجتماعيالرجل

للإمبراطور.المهمةالخدمات

بالإيلوس،تعرفوحداتمنيتألفالشعبكان

وملكيةالقرابةأساسعلىتقومالوحداتهذهوكانت

منقطعةيمتلكونالوحدةهذهأفرادوكان.معاالأرض

كليعطيالوحدةزعيموكانمشتركةبصورةالأرض

بها.الخاصالطعاملإنتاجتحتاجهاالتيالأرضعائلة

يتزوجواأنالنبلاءطبقةمنالرجالباستطاعةكان

لأسبابالزيجاتمنالكثيروتعقد.زوجةمنأكثر

نساء،الأحيانبعضفي،يمنحونالأباطرةوكان.سياسية

للإمبراطور.خدماتقدموالرجالأوللنبلاء،مختارات

الحكومة،موظفوباختيارهنيقوماللائيالنساء،وكانت

نأالنبلاءعلىوكانوالذكاء.الجمالمنكبيرجانبعلى

علىكانحينفي،الاجتماعيةطبقتهمداخلمنيتزوجوأ

وكان.الوحدةداخلمنيتزوجواأنالعامةطبقةأفراد

فيبعضابعضهممساعدةوالزوجاتالأزواجمنيتوقع

.الأخرىوالمهامبالحقولالعمل

العامةالإنكاحياةفيمهمادوراالدينأدى.الدين

الذيهوفيراكوتشا،،إلههمأنالشعبواعتقد.والخاصة

عائلةوكانت.باطلاعتقادشكبلاهو.الطبيعةخلق

الشمعم!إلهإنتىإلى،رئيسيةبصورة،تصليالإنكا

الأرضإلاهةمنها،مهمةإلاهاتلهموكانت.عندهم

يمكنآلهتهمإرادةأنالإنكاشعبواعتقدالبحر.وإلاهة

لمعرفةمحاولةوهي)الكهانة(العرافةخلالمنإدراكها

معتقداتكلهاوهذه،سحريةإشاراتخلالمنالمجهول

باطلة.وثنية

مهما،مسألةأيةفيقرأرا،يتخذونالإنكايكنلم

طقوسمثلا،واستخدموا،،العرافةاستخدأمدون،صغرت

العرافةعلىواعتمدوا.كافةالحكومةقراراتلتوجيهالعرافة

زراعةمثلبنشاطاتالصالللقياماليوملتحديدأيضا

العرافةطرقواشتملت.الحربإلىالذهابأوالمحاصيل

وحركاتاللهبوألسنةالحيواناتأعضاءتأملعلى

.ناتالحيوا

ماوغالباللنقد،نظاماالإنكايعرفلم.والنقلالتجارة

.والهباتللتبادلكوساطةالقماشيستخدمونكانوا

وبصفة،التجارةمنالأكبرالقسمعلىالحكومةوهيمنت

والحيوأناتوالنباتاتالكريمةوالأحجارالمعادنتجارةخاصة

المتاجرةالعامةلإمكانوكان.أخرىنادرةو!وادالضيبة

مثل،الموسميةألمحليةالأسواقفيالمنتجاتمنبكثير

.والمنسوجاتوالأغذيةاليدويةالمصنوعات

إمبراطوريةأجزاءكلالإنشاءجيدةطرقشبكةربطت

الأنهارفوقمعلقةجسوروامتدتببعضها.الإنكا

وهياكلالطرقأجزاءبعضولاتزال.الضيقةوالوديان

هذا.يومناإلىقائحةالجسور
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الماضى.فيأسلا!هماعاشكمااليوميعيشودالإنكامنا!لنحدرون

حملاتهمويقيحورالقم!م!بأسق!أكواخا)أعلاه(الكيروهموديبني

اسدينية.االتقليديه

،الأقداماعلىمشياغالبايتنقلونالس!طنكان

اضبلاءاهـأص!ش.الحموأ!ةكلأطلأمااوحيواناتهمويحملون

أ!ضافعلىتحمامقاعدبهامحفاتفيينقلونكانوا

فوقوالطوافاتالقواربيستخدمونالإنكاوكان.الرجال

طولوعلىتيتيكاكا،بحيرةوفوق،الرئيسيةالأنهار

الساحل.

الأممرةأبناءالإنكاإمبراطوريةحكم.الحكمنظام

إنكاسابايدعىالذيالإمبراطور،كانوتقليديا.الملكية

أبنائهبينمنخليفتهيختارالإمبراطوروكان.أختهيتزوج

فيالإمبراطور،يساعدوكان.أختهمنأنجبهمالذين

يخدمونكانواالذينالنبلاءمنمجلس،الحكمدفةإدارة

ال!مبراطوروكان.الإمبراطوريةول!ياتعلىحكامبمثابة

عمه،أوشقيقهإماكانالذيالأكبرالكاهنيستشير

أيضاكانواالذينيينالعس!القادةيستشيركانكما

.أقرباءه

الإمبراطوريةمصالحعنمسؤولأالإمبراطوركان

منوالتأكدتوسئاللإمبراطوريةواجباتهوتضمنت.وشعبها

واجبوكان.الصحيحةالدينيةالطقوسيتبعالشعبأن

أيضا.العامةاستغلالمنالنبلاءمنعالإنكاإمبراطور

المحليينالحكامعلىالإبقاءيحاولونالإنكاوكان

ويسمحون.أراضيهماحتلالبعدالسلطةفيالموجودين

وماداموايعصوهممالممستقلةبصورةيحكموابأنلهم

وبهدا.بالمؤنمملوءةالخازنويبقونالضرائبيدفعون

داخلقويةروابطعلىيحافظونالإنكاكانالأسلوب

الإمبراطورية.

بأعمالبالقيامالضرائبيدفعونجميعا،،العامةكان

وأمحاصيلهممنجزءاالحكومةبإعطاءوكذلكللحكومة

النساءتلزمالحكومةوكانت.أمعماكهمأومواشيهم

نأالرجالعلىوكان.القماشمنمعينةكميةبحياكة

الخدمةأو،المناجموفى،الحكوميةالبناءمشاريعفييعملوا

للتأكديعملونالمفتشينمنطاقمهناكوكان.الجيع!في

عليه.الوأجبةالضرائببدفعيقومالشعبأنمن

لغةيتكلمونالإنكا.كانوالتعليماللغويالتفاهم

التيالختلفة،الشعوبتكلمتكويتشوا.كماتدعى

اللغاتمنالعديد،الإمبراطوريةداخلتعيع!كانت

خلالمنيتمالناسبينالتفاهموكان.الأخرىالهندية

وكانت.مكتوبةلغةلديهمي!شلملأنه.فقطالمحادثةلغة

عنأوالطرقاتعلىيتمركزونسعاةبوساطةتنقلالرسائل

.دخانإشاراتأوالنيرانإشعالطريق

ويستخدمون،أعواكبواالنحوميدرسونالإنكاكان

إجراءيعرفونوكانوا.أصشةابفصولللتنبؤمشاهداتهم

تصميمفييستخدمونهاالتي،الرياضيةالحساباتبعض

.الحقولمدرجاتوإنشاءأطرقاتواالأبنيةا

باستخدامالسجلاتبحفظمتخصصونموظفونقام

مليئة،خيوطمنهتتدلىحبلمنأفتتأأداةوهيالكولمو،

وألونكلوكان.مختلفةوألوانأطوالوذاتبالعقد،

التيالعقد،تشيرحينفيمختلفا،موضوعايمثلعقدة

أرقامإلى،معينةفواصلوبينهامختلفةبأحجامكانت

.محددة

جميلةيدويةمصنوعاتأنئالإنكا.والحرفالفنون

فيالنبلاءيستخدمهاوسلعلالهتهمتماثيلبينتتدرج

القماشيحكنالختاراتالنساءوكانت.اليوميةحياتهم

متقنة.هندلمسيةتصاميميتضمنالذيالفاحر

والمنازلالمتينةالمعابدببنائهمالإنكامعماريواشتهر

-التيالكبيرةالحجريةالكتلوكانتالحجر.منالمصنوعة

جدا،رائعبشكلتقطع-المبانيهذهفياستخدمت

متناهية،بدقةالاخربعضهامعبعضهايتناسببحيث

وحسنجميلاالإنكاخزفوكان.الملاطا!شخدامودون

بتصاميمخزفهميطلونالخزفصانعووكان.الصنع

والأحمروالبنيالأسوداللونفيهايستخدمون،هندسية

واللأصفر.والأبيض

تاريخيةنبذة

للإنكاالمبكرالتاريخعنالمعروف.الأولىالأيام

منمجموعةأوقبيلةأصلا،الإنكا،وكان.للغايةضئيل

وبدأتكسكو.بمنطقةالانيعرففيماعاشت،القبائل

علىسلطتهابتوسيع،الميلاديعشرالثالثالقرنمنذ

.المجاورةالقبائلمجموعاتحساب

سنةنحوالإنكاإمبراطوريةبدأت.الإمبراطورية

واسمهللإنكاالتاسعالحاكمتمكنعندما،أم438
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وقد.هند!سيةوتصاميمادقيقةبأشكالمزخرفة)البونشو(الإنكاعباءة

بوليميا.فيتيتيكاكابمحيرةجزيرةفيالعباءةهدهعلىعثر

المجاور.تشانكااتحادبهاقامغارةصدمنباتشاكوتي،

فييجمعالإنكا،حكاممنحاكمأولباتشاكوتيوكان

نآفيالإداريوالحاكمالعسكريالقائدصفةشخصه

بناءوأعادكسكو،جنوبيفىمتعددةمناطقوفتحواحد.

أعادكماالإنكا.لسلطةورمزاللإمبراطوريةمركزاالمدينة

منيجعلكيللإنكا،والاجتماعيةالعسياسيةالحياةتنطم

فاعلة.بصورةالإمبراطوريةإدارةالممكن

إمبراطوريةيوبانكويإنكاتوباوابنهباتشاكوتيوسع

ولماوشمالها.بيرووسطنحوالغربيالشمالباتجاهالإنكا

الإمبراطوريةوسعإمبراطورايوبانكويإنكاتوباأصبح

وتشيليالارجنتينغربيوشمالالغربيةبوليفياحتىجنوبا

إنكاتوباابنقامثمالإكوادور.غربيحتىوشمالآ

المفتوحةالمناطقبتوحيدكاباكهوايناواصعمهيوبانكوي

كولومبيامنوأجزاءالإكوادوربلادأعاليالمتضمنة

الجنوبية.

واندلحتأم527لمشةحواليكاباكهوأينامات

ولديهأتباعمنالمتنافسةالجماعاتبنالأهليةالحرب

الإمبراطوريةوارثهواسكاركانوأتاهوالبا.هواسكار

فىإمرتهتحتقويجيشلهكانأتاهوالباولكن

خطيربشكلالإنكاإمبراطوريةوضعفتالإكوادور.

شقيقهأتاهوالباأخيرافيهاهزمالتيالأهليةالحرببسبب

.أم532سنةهواسكار

928الإنكا

ليما!نبالقربباتشكماكأطلالبيراكتشفتالسيراميكمنجرة

والتشيتشاالماءلحفظال!برةالجرارالإنكاشع!استحدمبيرو.!ي

.الدرةم!المصنوعةالجعةمىضر!

القبضأتاهوالباجيشألقىأنبعد.الأسبانيالاحتلال

المكتشفاصطدمام532سنةقصيربوقتهواسكارعلى

الواقعةكاجاماركافيبأتاهوالبابيزاروفرانسيسكوالإسباني

بنصبقاموارجلا،671حواليبيزأرومعوكانبيرو.فى

أتاهوالباعلىبيزارووقبض،وهزموهأتاهوالبالجيمقكمين

الفديةالإمبراطورودفع.فديةعلىالحصولفيرغبةوأسره

ومع.بالفضةمرتينوأخرىبالذهبمملوءةغرفةكانتالتي

إعدامه.علىالأسبانأقدمذلك

أمرعلىبناءوقتلأسرقدهواسكاركانذلكوقبل

إعدامبعدبهمعترفزعيمللإنكايعدلماولذلك.أخيه

الإنكا.إمبراطوريةعلىبسهولةالإسبانفاستولى.أتاهوالبا

.اليومحتىواضحاالإنكاتراثمازال.الإنكاتراث

لمولكنهمكلهاال!نكاعاداتيمحواأنأيلأممبانوحاول

ذلك.منيتمكنوا

وبعضبيرو،مرتفعاتفيللهنوداليوميةالحياةإن

.القرونعبرمعظمهافيهيكمالاتزال،الأخرىالبلاد

بالطقوسويقومونكويتشوا،لغةالهنودبعضويتحدث

الزراعةطرفأن.كماالأمراضعلاجفيالتقليديةالروحية

أيضا.الزراعيةالإنكاطرقتشبهلاتزالالمرتفعاتفي

العباءةفيباقيةالإنكاثقافةلاتزالذلكإلىوبالإضافة

ينسجهاالتيالمنسوجاتوفىالثيابمنأخرىوأنماط

.المرتفعاتقاطنوالهنود
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سكاساهومانأطلال

الإدكا،قلاعسقلعة

كسكو.م!بالقر!تقبع

صحورمربنيتوقد

طولويبلغ!خمة

أمتار.خمسة!نهااممثيرا

ال!حورأطالعماحمع

حواليتبعدمحاجرم!

كم.55منأكتر

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

رودالإكوا

بيرو

سسس!ضا!ر،روليرا

هيرلاسدوتو،سعودي

احتسمسا

كي!صتمو!اشو

الأمري!صيودأحملوداا

بحيرةمدخ!!شيإل!ساونترحديجيقع.خليجإئكاودتر،

الشماليالطريقجينموراينهرمصبفيألكسندرينا،

عامفيأ!شراليا.جنوبفيجيرفيسورألم!أممورونج

الملاحفليندرزماثيوالبريطهانيالملاحواجه،أم208

أصمفينةام!%علىالحلي!شىبوديرنيكولاسالفرنسي

إنفستيجيتر.

مساراتجاهتغيرالافكسار

!!!-ص-بم--أحدمنلنتقلعندماالموجة

-قي!ث!عضحمعتر

فيىبملمصء-خ6بز-----آخر.نوعإلىالمادةانواع

-؟ءخى-خش؟د--()تنثنيالموجاتتنكسر

س"ع!حوصعطمنبزاويةتنتقلعندما

قيءش-7-"سرعةتكونحيثآضإلى

؟-س-دبم"؟77-ص"-7-!أنأ!ا!وا.مختلفةأ!سوءا

3-الموضوعاشصاصقلما

يظهرماءكوبفىجافقلمماءبهكو!داخ!!عموديا

ا!اءلتيحةام!صسوراعدسصاتيبد"رمنكسراعند!مطح

2.الصوا،ررصسارفيالضوء!عرعةلانالماء.

الهواء.فيمنهاأقلالماء

عند،معينموجيطولذيضععاعانثناءمقداريتحدد

بينالانكساردليلبو!عاطةآخر،إلىوسطمنانتقاله

الانكساردليلإيجادويتما.الموجيأطولالذلكالوسط!ت

لزاويتىجيبيةدالةوهو.ا!تلثاتحسابطريرتص!

:والانكسارالسقوط

السقوطزاويةحيب

-الانحساردليل

ال!نكسارزاويةجيب

زاويةبينالعلاقةعلىتعتمدالانكسارأدلةوأغل!

الكوارتزأوالزجاجمثلوسطفيوزاويتهالهواءفيالشعاع

تنكسرلاالختلفةالضوءألوانأنكما.الملاستيكأو()المرر

مختلفة.موجبةأطوالأأ!االأنذلككفسها،أ!درحةبا

ألوانإلىالضوءأشعةتتحللأضوئية،االحاصيةكصدهسمبب

المبدأ.هذاأساسعلىيعملىرالمنشو5.أسسمعةاأطيوا

قوسالمنشوربم،السرابالضوء،؟العدسةأيفئا:انظر

.الصوت،قزح

الجنودمنمجموعةعلىتطلقكلمةالإفكشاريون

الإمبراطوريةعهدفيعالياتدريباالمدربينالمحترش!ت

منالمفردصيغةفيإنكشاريكلمةاشتقتوقد.العثمانية

الجديد.الجنديمعناهتركيمصطلح

الإمبراطوريةوالدهألسه!الذي-أورهانأوأورحالىقام

أواخرفىحرساباعتبارهمالإنكشاريينبتنظيم-العثمانية

فيتدريباالجنودتلقىوقد.الميلاديعشراشالغالقرن

شغلتكماالإسلاميةالعقيدةفيودروساالحربشؤون

وبعضالاختيارعليهموقعأسديناالأهاليوابالعبيداشت!

الخامسالقرنبحلول-الإنكشاريونلطورآ.الأسرى

العسكريةالوحداتأقوىمنليصبحوا-الميلاديعشر

عامحتىالعثمانيينالحكامخدمواوقد.العالمفيالموجودة

فيالثانيمحمودالسلطانعلىثارواحي!أم826

عليهم.فقضى)إسطنبول(الأ!متانة
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الولاياتفيألاسكاولايةفىمدينةأكبرأفكورج

نسمة،226)338سكانهاعدديبلغ.الامريكيةالمتحدة

الإداريوالمركز؟والنقلللمواصلاتالرئيسيالمركزوهي

للولاياتدفاعىمركزأنهاكما،بالولايةالبتروللصناعة

جنوبفىالصغيركوكخليجعلىأنكورجتقع.المتحدة

ويتمألاسكافيالرئيسيالمرفاأنكورجتعدألاسكا.وسط

بالوقودالطائراتلتزويدقاعدةالدوليمطارهااستخدام

وأوروبا.اسياوبينواسيا،المتحدةالولاياتبينللرحلات

الحديديةالسككقيادةمركزالمدينةهذهفىويوجد

ألاسكا.فيوالشحنللمسافرين

(.الديناصورات)أنواعصورالدينا:انظر.الأئكيلوصور

بالولاياتكاليفورنيافيالأورانجإقليمفيمدينةأفهالم

وهى،494.912سكانهاعدديبيغ.الأمريكيةالمتحدة

مركزوكذلكخفيفةصناعاتوذاتسكنيةمديخة

،أنجلوسلوسشرقىجنوبكم45بعدعلىتقع.سياحى

منطقةسكانيبلمجموع.الهادئألمحيطعنكم26و

فىويوجد.نسمةا)9027329آناوسانتاأنهايمالعاصمة

ذلكفىبماالصناعاتمننوعالألفعلىمايزيدأنهايم

والإلكترونياتوالسياراتتنفالطائراتالتيالمصانع

حديقة،ديزنيحديقةوتحتل.والخردواتالهندسيةوالمواد

أنهايم،أرضمنهكتارا73مساحة،والتسليةالمرح

.عامكلزائرملا!نعشرةعلىيزيدماوتجذب

لبعثةمنحتأسبانيةأرضمنجزءاأصلاأنهايمكانت

مجموعةأم857عامالمدينةأسستوقد.جابر!لسان

جاءواقدكانواللذهبطلباكاليفورنيانحوالمندفعينمن

اسمويعني.ألمانىأصلمنمعظمهموكان،أم984عام

آنا.سانتانهربجانببيتأنهايم

علىالثلجمنضخمةكتلةسقوطالنلجيالافهيار

أيضاويسمى-الثلجيالانهيارويتكون.جبليمنحدر

ثابتغيرالثلجتجعلالتيالجويةالأحوالنتيجةالتيهور-

العواملاضطراباتوتستطجع.الجبالأحدمنحدرعلى

الأرضيةوالاهتزازاتالشديدةالريحمثلالطيعية

الأسفل.نحوالانزلاقإلىالثلجتدفعأنوالانفجارات

.الانهياراتهذهمنكثيراالثيجعلىالمتزلجونيسببوقد

.الانهياراتهذهمنرئيسيةأنواعثلاثةوتوجد

)مثلالثبالذروريمنويتكونالجا!الثلجيالانهيار

منتباإكثربسرعةيتحركأنيمكنالذيوالهواءالرذاذ(

كتلةهوالرطبالثلجىوالانهيار.أكم/ساعة06

علىعامةبصورةتتحركالرطبالكثيفالثلجمنضخمة

الكثيفالانهياروفى.الجافالثلجيالانهيارمنأبطأنحو

إلىويتفتتلوحشكلعلىالثلجمنصلبجزءينخلع

.انهيارهأثناءأجزاء

تؤديالتيالظروفعلىالتعرفغالباالخبراءويستطيع

سطحمظاهربدراسةمامنطقةفيالانهيارأتحدوثإلى

للتقليلالمتفجراتويستخدمونوالطقحه!.والثلجعالأرض

كما،الانهياراتهذهفيالتحكمبغية،الثلجتراكممن

وينصبونالمنحدراتعلىالأشجارغرسيعيدونأنهم

فيها.التحكمبغيةالحواجز

للإشارةغالبايستخدممصطحالعصييالائهدار

والعملالإجهادعنالنابخالشديدالعقليالمرضإلى

النفسعلموأطباء.دقيقطبيمعنىلهوليس.المرهق

ويعالجونهمعقلياالختلينالمرضىيدرسونالذينوألاخرون

يعتقدونالذينويستخدمه.المصطلحهذايستخدمونلا

استخدامتحاشييريدونالذينأومقبولطبيمصطلحأنه

التسميةلهذهالرئيسىالسببإن.العقلىالمرصمصطلح

الأعصابعملفشلعنتنتجالعقليةالأعراضأنهو

الصحيحة.بالطريقة

الأمراعالعقلية.أيضا:انظر

الصخورأوالتربةمنكتلةانهيارالجيولوجيافماالائهدال

:الانهياللحدوثضروريانشرطانوهناكمنحدر.عند

سطحتحتالجامدةالصخورفيوضعف،شاهقمنحدر

نأالغزيرةالأمطارأوالأرضيةللهزاتويمكنالمنحدر.

الأنهارتسببهالذيالتآكلإن.الانهيالاتتحدث

أهتزازاتأوغزير،مطرسقوطبعدالتربةتآكليحدثهاالانهيالات

الأرضية.الضاتأوالمرور،كحركة
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يصنعالإنشاء،مشاريغأوالجليد،وأنهاروالأمواج

.للانهيالاتالمسببةالشاهقةالمنحدرات

قواعدأوأحماضاتكونكيميائيةمادةالألهيدريد

أكسيدثالثمعالماءيكونمثلاالماء.معتتحدعندما

حمضأنهيدريد،حمضوهو)303(،الكبريت

أصسيومالكاأكسيدمعالماءوي!صن.2+()403الكبرتحيك

لسيوملكااهيدر:كسيد،يقاعديدرنهيدأوهو،(كاس!)5

بإزالةالأنهيدريداتاتشكيليم!ش.)2+ه(كاس!القاعدي

.أحرىموادمنالمباشربالزكيبأووالقواعدالأحماض

صناعةللأنهيدريداتالصناعيةالاستخداماتتشمل

والتصويروالأفلاموالبلاستيكالاصطناعيةالألياف

للأدوية.وا)الفوتوغرافيا(الضوفط

.لقاعدةا،لحمضا:أيضانظرا

فىيعيشكبيرطائرالأنهينحاطائر.طاشالأفهيئجا،

غيميار:آسياإفريقيامنالاستوائيةوشبهالا!شوائيةالمناطق

فىالأنهاروااكبركرالمستنقعاتوفيوأسعتراليا،الجديدة

معسما.-9إلىالأنهيمجااطوأ!يصل.الغربيالكرةنصف

وأرجلحادومنقارصغيرورأسونحيلطويلعنق

ظهرعلىفضيةعلاماتمع،لامعأسودريقوله.غشائية

يتغذى.مستدقبنىعريضوذيل،والعنقالجناحين

التىالأخرىالمائيةوالحيواناتالأسماكعلىالأنهينجا

يسمى.قويوطائرماهرسباحوهو.بمنقارهيطعنها

يسبحماكثيرألأنهبمالأفعوافيالطائرأحياناالأنهينجا

الثعبانيشبهاناللذانوعنقهرأسهبينماالماء،تحتونصفه

لأنالماءروميديكأيضاويسمى.السطحفوقظاهران

المروحة.مثلذيلاله

الميلاد.بعدانظر:.دوميليألو

جامعىأستاذ(.-م3291)محمدالألوار،أبو

داركليةفيوتاريخهالعربيالأدبأساتذةوأحدمصري

.القاهرةجامعةالعلوم

محافظةبفاقوسعلىمحمدالأنوارأبومحمدولد

درجةإلىوصلحتىالجامعةمناصبفيوتدرجالدقهلية

له.العلومداربكليةالأدبيةالدراساتقسمورئيسأ!حتاذ

مستشاراانتدبحيثعديدةوعلميةثقافيةنشاطات

أمينللعملانتدبكماام،089القاهرةلجامعةثقافيا

الدراساتلجنةوعضوللثقافةالأعلىبالمجلسالتراثلجنة

الكتبتأليفبلجنةعضواعملكما،بالمجلسالأدبية

التربيةبوزارةالدينيةوالتربيةالمناهجوالمناهبرلجنة

الإسلاميةللشؤونالأعلىبالمجلسعضووهو،والتعليم

واللغةالأدبلمادةأستاذاأعوأمعدةعملكما.التراثلجنة

المكرمة.بمكةالقرىأمجامعةفي

لطفىمصطفىالأدبيةأطراساتاحقلفىمؤلفاتهمن

الدكتوراهبهانالالتيأطروحتهموضوعوكانالمنفلوطي

فيصلالملكجائزعنهنالالذيالبحثوهوأم079عام

بمالحديثالعربيالشعرفىقراءةبمأم599عامالعالمية

الأدبقفمايامنبمالجاهليالشعر،العباسيالشعر

الجاهلي.

الكليةطلاباتحادرأس،عديدةجامعيةنشاطاتله

بينالثقافيالعملفعاليةتنشيطفيوأسهم،أعوامعدة

أخرىكلياتفيوحاضر،مختلفةمجالاتفيالطلاب

الإعلامكليةلطلابواللغةالأدبمادةتدريسوتولى

إلىبالإضافة،الأخرىالجامعاتوبعضالقاهرةجامعة

الأدبعنوعربيةمحليةوندواتمؤتمراتفيمساهماته

.والمعاصرةوالأصالةوالتراث

الأدبيةالدراساتفىالعالميةفيصلالملكجائزةحاز

.أم599عام

وثنياتفيالسفلىالعالمالهةمنإلهاكانأ!لمجى

الرئيسيالمركزوكان-يزعمونكما-المصريينقدماء

اكلبمدليهتعنيالتيكينوبوليس،مدينةفىلعبادته

حيواناتمنآوىابنأوالكلبكانولما.اليونانيةباللغة

كانترابضا.كلئاتصويرهعلىالعرفجرى،أنوبيس

الأرضيالعالمآلهةكبيرأوزوريسلوظائفامتداداوظائفه

واجباتمنوكان.معاونيهأحدثوثووظائف،الوثنية

وزنعلىوالإشراف،الموتىتحنيطشعائرحضورأنوبيس

الفردحسناتورصد،العدالةبميزانواحداواحداقلوبهم

إلابحقإلهفلا،باطلزعموهذاالدنيا،الحياةفيوسيئاته

وجل.عزالله

ثوث.،علم:الأساطير،أيضاانظر

طبقةلوضعيستخدمالكهربائيالتحليلمننوعالألودة

)قطبكأنودالمعدنيعمل.المعدنعلىواقيةأكسيد

مشحونةأكسيدأيوناتوتمر.إلكتروليتيةلخلية(موجب

.المعدنسطحوتؤكسد،إلكتروليتيدعىمحلولعبرسلبيا

وكثيرأ.الكبريتيكحمضمحلولفىالألومنيومأنودةيمكن

الكرومات.ثانيمحاليلفيالمغنسيومأنودةتتمما

عبرتمررالتىالكهرباءكميةعلىالطبقةسمكيعتمد

وتعطي.ملم.،.2و.،..3بينالسمكويتراوح.الخلية

نأيمكنمساميةخارجيةطبقةالمعدنالخاصةالمعالجات

إزالتهايمكنلاأسطحبإنتاجذلكويسمح.الأصباغتمتص

خدشها.أوبالم!ح
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فهي.المفيدةالأغراضمنالعديدفيالأنودةتساعد

جيداعازلأيجعلهمما،المعدنعلىمتينةطبقةتشكل

وأالألومنيوماستخدامويمكن.التاكلويقاومللكهرباء،

والسفنوالقطاراتالطائراتفيالمؤنودالمغنسيوم

للمباني.الخارجيةوالجوانب

الكهربائي.التحليل؟الألومنيومأيضا:انظر

)بحددمصرأنوربم،الساداتأنظر:.الساداتألور

أكتوبراهـ،393رمضان)حربتاريخممر،("والسلامالقتال

أم(.739

أهـ،352-)2912الكشميريشاهأنور

أنوروأسرةالحنفيةفقهاءكبارمنأم(.8751-339

بقريةولد.الكشميريالحنفيالحسينيشاهمعظمابنشماه

هـ.ا292لعامشوالفيكشميرضواحىمندودهوان

العلوموقرأأم،298هـ،ا031عامديوبندإلىسافر

محمودوالعلامة،السهارنفوريأحمدخليلالشيخعلى

بالمدرسةالتدريسوليوغيرهما.،الديوبنديحسن

فيوصلىفحجالحجازإلىلمسافرثم،بدلهيالأمينية

وأقامالهندإلىورجع،المنورةالمدينةفيظ!ص!النبيمسجد

عامالمدرسةفىفتنةحدثتحتىفيها،يدرسبديوبند

رئاسةعنألاعتزالإلىألجأتهامهـ279ا346

إلىديوبندغادرثم.فيهاالحديثومشيخة،التدريس

وعكفبالهند.سورتأعمالمنجامعةقريةوهيدابهيل

حتىبدابهيلالإسلاميةالجامعةفيوالإفادةالدرسعلى

مسقطإلىفسافرالأمراضوأنهكتهالبوأسير،بداءأصيب

بها.وتوفيديوبندفيرأسه

بمالهماملابنالقديرفتحعلىتعليقات:مصنفاتهومن

صحيحعلىتعليقاتوالنظائر؟الأشباهعلىتعليقات

بمالسلامعليهعيسىحياةفيالإسلامعقيدة؟مسلم
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انظر:.البابويةالدولتعمكانتالفو!ىمنوحالةالمستقر،

علىمتنافسانمطالبانأيضاهناكوكان.البابويةالدول
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وا!عماسمهوكانبإيطاليا.جنوهفيإنومعنتولد.البابوية

فييسشي.سينيبالدوعائلته
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)هيبوكسيا(.
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.الموتربمارأ!ممطافقداد

حملالدميستيملاعندماالأنيميةالأنوكسياتحدث
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المنقار،المثلوموالآنيفلوريدا،جنوبيفيالمنقاردقيق

الا!ي،الثالثالنوعأما.تكساسجنوبيفييعشم!
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.الرومانيونهمالمستقبليةسلالتهبأنعلما
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التمثيلية.هذهفيالب!لبدوربنفسهوقام.المتصابى
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.أطيبي!تاالبدوعندوالظاءالطاءظاهرةبدراسعة

بماللغةأسرارمن؟اللغويةالأصوات:مؤلفاتهأهم

العربيةاللغةمستقبلبمالعربيةاللهجاتالشعر؟موسيقى

المجمإللغويمجلةفيمنشورةأبحاثوله.المشتركة

.هرةبالقا

أنجدسيجزيرةتعد.أنجلسيجريرةمون،إديس

حكممنطقةوهيوويلز.إنجلترافيجزيرةأكبرمونإنيس

سكانهاعدديبلغجوينيد.ويلشمقاطعةفيلإقليممحلي

حيث،الجزيرةفيمدينةأكبرهوليهيدوتعتبر.007.96

أيرأضدا،إنىأحشحنا3تجاروللركا!رئيسيميناءبهايوجد

لصهرومصنع،النوويةللطاقةمحطةبالجزيرةيوجدكما

.الألومنيوم

مونتقولعلاماتللجزيرةالداخلونالزوارويشاهد

إلىالعبارةهذهوتشيرويلز.أموتعنيأنجلسي-كيمرومام

ويلزكلأنجلسيزراعةفيهاتزودكانتالتيالأيام

بهتتميزلما؟السياحةصناعةوتزدهر.الطعاممنبكفايتها

.كثيرةرمليةشواطئبهطويلساحلمنالجزيرة

جوينيد.:أيضانظرا

ولايةفيتقعأصس!ابإنتاجشهيرةمنطقةإئيسفيل

نهرمصبعن6!كانحووتبعدبأمشراليا،كوينزلاند

سكانهاوعددالشرقيالشماليالساحلعلىجونستون

موريليان،ميناءفيمحطةالمدينةولهذه.نسمة)4878

كبيرةكمياتبشحنخاصحديديخطنهايةتة!ي

أيضاالمنطقةهذهوتنتجالبحار.وراءماإلىالبضائعمن

الأسماكصيدفيسكانهايعملكماوالأبقار،،الأخشاب

،المعادنسبكصناعةتشكل.والشايالموزويزرعون

إضافيةثرواتوالسياحة،السفنوبناء،الالاتوصناعة

وحدةإنيسفيلمدينةفيويوجد.إنيسفيلثروةإلىبالنسبة

تقومالتيالمشتركةالبريطانيةالألمشراليةالاستوائيةالأبحاث

وحدةأيضابهاوتوجد،الامشوأئيةالزراعةأبحاثبإجراء

الامشوائية.التجريبيةالأستراليالجي!

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:.الاليسون

اليان!ون.)آنيسود(بم

فيتعيش،الخيطتشبهرقيقةطفيليةدودةالالمجى

الزرأعية.للمحاصيلشديداإتلافاتسبب،النباتات

وأالنباتأوراقالأنيقليسمنمعينةديدانوتهاجم

تمسمىمؤذيةانتفاخاتشتحدثالجذور،أوالسيقان

نأالأخرىالضارةالأنيقليسديدانوتستطع.عفصات

خلالمنالخليةعصارةوتمتصالنباتيةالأنسجةاتثقب

الكثيربيضيستطيعكمامح،أاتشبهالتىالمجوفةقليماتها

لفتراتوالجفافالبردمقاومةويرقاتهالأنيقليسديدأنمن

،أخرىمرةنشطةوالرطوبةالدفءويجعلهانسبيا،طويلة

جدامنتفخةالأنيقليسديدانأنثىتصبحأنويمكن

سرعانثمالنمو،ناقصليمونوكأنهالتبدوحتى،بالبيض

ويتحررصلبا،كيساجسمهاجدارفيشكل،تموتما

ال!صس.ينفرطحينالبيض

صئفيتستخدمجيدامعرو!ةكيميائيةمادةالأفيلين

عندماأم،856عاممهمةالمادةهذهأصبحت.الأصباع

صبغامصادفةبيركنوليمالإنجليزياحجميائىااستحرج

الأنيلين.منبنفسجيا

تلوينفيالأنيلينأصباغالصناعاتتستخدم

كما.والورنيشوالطلاءالأحبارصنعوفىالمنسوجات

الجراثيمصبغفيالأنيلينالجراثيمعلماءيستخدم

كذلكالبكتريولوجيا.انظر:.الأخرىوالكائنات

ووقودصئالأدويةفيالأنيلينالصناعاتتستخدم

.أحرىمنتجاتوفيالصواريخ

نتريتبتخفيفالختبر،فىالأنيلينالكيمجائيونيحضر

فيأما.الهيدروكلوريكوحمضالحديدببرادةالبنزين

الكلوروبنزينبتسخينالأنيلينتحضيرفيتمالصناعة

الكلوروبنزينبتخفيفأو،عالضغطتحتوالأمونيا

بالحفز.

قليلاقابلوهو،اللونعديم،زشيسائلالأنيلين

للغاية.ساملكنه،طيبةقويةرائحةولهالماء.فيللذوبان

ح36+الكيميائيةوتركيبتهم5184عندالأنيلينيغلي

.*+2

المبغة.؟الفحمقطران:أيضاانظر

.الدمفقر:انظر.الأئيميا
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بة.بذلذاان!:.ارلاهتزا

أنواعمنتبرزالشعرتشبهجداصغيرةتراكيبالأهداب

بصورةوتتحرك،رفيعةالأهدابوهذهالخلايا،منمعينة

إلارؤيتهايمكنلاإنهحتىجداصغيرةوهي،مستمرة

فقط.)الميكروسكوب(المجهرتحت

أغشيةخلايافيالأهدابتوجدالراقيةالحيواناتفي

حركةوتطرد،الرئتينإلىالمتجهةوالقنواتالأذنوالأنف

والبكتيريا،،الترأبالأجهزةهذهفيالمتموجةالأهداب

وفىنظيفا.الأجهزةهذهمنكلمجرىوتحفظوالخاط،

،الأهدابذاتالخلايافإن،المائيةالحيواناتمنكثير

.الحيوانداخلوالأكسجينالطعامعلىالمحتويالماءتذري

تعملأهدابالخليةوحيدةالحيةالكائناتمنولكثير

.للحواسأعضاء

.لأويىتا:يضاأنظرا

والفرنسى(،التركى)الحكممصرأنظر:.معرعةالأووام؟

.الاولنابليون

أوجهوأربعةمربعةقواعدذاتضخمةأبنيةتالأهراط

أعلىفىواحدةنقطةفيتنتهيالشكلمثلثةمستوية

.الهرم

معابد.أومقابرالأهراماتالقدماءمنالعديداستخدم

نحومنذبنيتالتيتلكشمهرةالأهراماتأكثرإن

هذه.المصريينللملوكمقابرمضتسنة.0054

السبع.القديمالعالمعجائبإحدىالأهرامات

المصريةالأهرامات

نهرمنبالقربأساسياهرفا35بقاياالآنحتىتوجد

أحدجثمانلحفظمنهاواحدكلوبنيمصر،فىالنيل

الميتالإنسانجسدبأنالمصريوناعتقد.المصريينالملوك

قام.مالانهايةإلىالروحتعيشحتىيحفظأنيجب

مقابرفيالمومياواتوخبأواموتاهمبنيطالمصريون

جثثدفنت.م.اق07و.0027مابينالفترةفي.كبيرة

مليئةسريةغرففيالهرمتحتأوداخلالمصربنالملوك

نأالعلماءبعضيعتقد.القيمةوالقط!عالذهبيةبالكنوز

فالواجهات.للمصرييندينيمعنىلهالأهرامشكل

عنتصعدالتىالمائلةالشص!بأشعةتذكرهمربماالمنحدرة

فيبآلهتهمتلحقحيثالسماءإلىالروحطريقها

اعتقادهم.

تلحقالتيالمعابدفيالجنائزيةالاحتفالاتتقامكانت

ممربينهمايربطمعبدانلهاالأهراماتومعظم.بالأهرامات

بالقربحجماأصغرهرمأحيانايوجدالحجر.منطويل

حواليمصروفي.الملكةجثمانفيهيدفن،الملكهرممن

وأالملكاتلدفناستخدمتالأقلعلىصغيراهرما04

فيوالموظفونالملكأقرباءيدفن.الملوكبعضلتخليدمبانى

وهيمصطةتسمىالشكلمستطيلةحجما،أصغرمقابر

مسطح.وسقفمنحدرةواجهاتذات

المشهورالمهندس،إيمحوتببنى.الأولىالأهرامات

حواليفيزوسرللملكمعروفهرمأول،الدولةورجل

هذامازالالمدرخ،الهرميسمىوالذي،.مقء26.

منبالقربالقديمةممفيسمدينةموقعفىموجوداالهرم

.سقارة

.مق0026حواليالجوانبمستويهرمأولبني

ثممدرجاالبدايةفيبنيلقد.ميدومفىمنتصباولايزال

واجهاتهاصبحتحتىحجريةبةغطيةالدرجاتملئت

خلالبنيتالأخرىالأهراماتبعض.ومستويةمنحدرة

القديمةالدولةعليهايطلقالممكمريالتاريخمنفترة

صيرأبوفىمشاهدتهاويمكن.م(ق2181)2686-

-02ء)2الولمسطىالدولةوخلالودهشور.

ولشتواللاهونهوارةفىالأهراماتبنيت.م(أق786

هذهبقاياومازالت.القاهرةمنبالقربودهشور

أنحاءكلمنللسائحينوجاذبةللأنظارلافتةالأهرامات

العالم.

يقفمعابد.أوكمقابرالقديمةالشعوبمنعددبماهاالأهرامات

سقارةمنبالقربالقديمةممفيسمدينةموقعفى)أعلاه(المدرجالهرم

مصر.فى
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-القاهرةقرلىلالحيرة،مضتسة4لأ005حوالى!مذلىالأكبرالصم

النيللنهرالغربيةالضفةعلىتقف!.الجيزةأهرامات

هيمنهاثلاثةأهراماتعشرةبالجيزة.القاهرةخارج

الأهراماتكلمنبحالتهااحتفاظاوالأكثرالأكبر

0062حوالىمنالفترةفىللملوكبنيتوقد.المصرية

لىأضانيشاخوفو،أطملكأكبرهابني..مق0052إلى

الضحمأ!أضمثاوا.منقرعللملكوالثالث،خفرعللملك

ذإخفرعأسلملكبنيربماالعظيماالهولأبويسمىالذي

هرمه.منبالقربيوجد

!عويحتويالأكبر،بالهرمخوفوهرميسمى

الواحدةوزنمتوسطيباحجريةكتلهمليونىمنأكثر

نأإلا.أم47الأصليأرتفاعهويبلغطن.32.

ال!نارتفاعهيبلغإذ،سقطتقدمنهالعلياال!حجار

خمسةقدرهامساحةقاعدتهوتغطى.أم04حوالي

.هكتارات

كيفيةعنالمصريينقدماءتركهامعلوماتهناكليست

قدمهاافتراضاتهناكإنما.العملاقةالأبنيةهذهتشييد

يكنأصم:ألاتيالنحوعلىالكيفيةهذهعنالباحثينبعض

لكنهمالحديد.منأدواتأوآلاتأغدماءاالمصريينلدى

معاولمستخدمينالكبيرةالجيريالحجركتلقطعوا

محاجرمنتحل!الأحجارومعظموالمنشار.النحاس

وبعضها،للنيلالمقابلةالضفةمنيأتىبعضهالكن.قريبة

منمجموعةتقوم.بعيدةمحاجرمنبالمراكبيخقلالاخر

يدفعونثمالهرمموقعإلىالحجريةالكتلبجراشجال

يصنعونذلكبعدمكانها.فيالأحجارمنالأولىبالطقة

سحبفيوتستخدموالطوبالترابمنطويلةمنحدرات

يعلونثم.الثانيةالطقةتشكلحيثأعلىإلىالكتل

وفي.تاليةطبقةكلمنالانتهاءسعدالمنحدرويمددون

الحجرمنمكونةخارجيةب!صسوةأ!رمايغصىأضهايةا

حتىدقيقةبطريقةالبيضاءالأحجارهذهتوضع.الأبيض

واحدةكتلةمنقطعكلهالهرمكأنبعيدمنللناظريبدو

الكسوةأحجارمعظمسقطتلقد.الأبيضالحجرمن

الهرمأسفلفيمكانهفيمازالمنهاالقليلأنإلا.الان

اللأكبر.

منممرويقودالأكبر.الهرمداخلالدفنغرفةتوجد

داخلالغرفمنعددإلىالشماليةالجهةفيالواقعالمدخل

الرغمعلىالملكةغرفةالغرفهذهإحدىتسمى،الهرم

لدفنالغرفةخططتلقد.هناكتدفنلمالملكةأنمن

غرلمحةتسمىأخرىوبنىالخطةغيرخوفوأنإلاالملك

وارتفاعهم47طولهممروهي،الكبرىأصةالصاتؤدي.الملك

أعجوبةالأكبرالهرميعتبرخوفو.غرفةإلىأمتار5.8

القديمة.العمارة

الأكبر.الهرمبناءاستغرقالوقتمنكمأحدلايعلم

دوراتفياستمرالعملأنهيرودوتاليونانيالمؤرخذكر

رجل.001و...دورةكلفيعملأضمهرأربعةمن
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الضخمةالجيريالحجركتلوتشكجلبقطعالعماليقوم،البدايةفي.العمالآلافمحهوداتتطلبتشاقةهندمحية!ةنطالأهراماتبناء

فوقيرفعولهالممزالجعلىوضعهالعدالهرمموقعإلىالحجريةالكتلبجرالعمالمنمحموعةتقوم)أعلاه(.والمناشيرالأراميلمستحدمين

تمدالهرمارتفاعزادكلما.المزالجاحتكاكمنالصناعيةالمنحدراتعلىالموضوعةالحشبيةالألواحتقلل)أدناه(.الهرمأعلىإلىصناعيةمسحدرات

.بالجيزةالأكبرالهرمبناءفيحجريةكتلةمليونىمنأكثراستخدم.أعلىإلىالصناعيةالمنحدرات
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حجريةكتل

لسد-المغبرة

حجريةكتل

ممرللصعود

ا*

*!

كاع!ر!ل!
ع!3

الملكغرفة

الملكةكرفة

الصمقاعدة

الحوليةالحجرة

الأكبرللهرممقطع

الكسرىأطالصايوضح

الملكةوغرفةالملكوغرفة

بعد.الممراتومختلف

بكتليدفعالدلمن،

،سدادةتسمىححرية

منالممرأسفلإلى

لتسدال!صرىالصالة

يخرج.المقبرةمدحل

صالمقبرةم!اعمالا

الحروخ.منافذطريق

نأويعتقدونالتقديراتهذهفيالآنالباحثونيشكك

وألتلاثةالأهراماتفيعملوارجل000.001حوالي

قامواينأوناآاشراعيوتالعمال.مشةكلشهورأربعة

أغتراتاخلاأ!المقابربماءفيعملوافقد،الأهراماتلبناء

أمرااشراعةمن:تجعلالحقوأ!الفيضانمياهفيهاتغمرالتي

مستحيلا.

الذهبوسرقواالأهراماتمعظمعلىاللصوص!عطا

بناءعنالمتأخرونالملوكتوقف.الجثثدمرواوأحيانا

لكن.الجبالفىسريةمقابرمنهابدلاوبنواالأهرامات

-ص!

فيهرمأيسأكبرقاعدةلهبالم!صسيكتيوتهواكانفىالشمسهرم

مصر.

بعدأهراماتبنوا(،القديم)السودانكوشملوكبعض

مصر.فيبنائهاتوقفمنطويلوقت

الأمريكيةالأهرامات

الوسطىأمريكافيالقديمةأسشعوباممعددلنى

الأهراماتشيدوافقد.!ذلكالأهراماتاوالجنوبية

الهرمأعلىواستخدموا.ا!سمطحةالنهاياتذاتالمدرجة

معابدهم.عليهايبنونكمصاطبالمسطح

.الطوبمنكبيرةأهراماتبيروفيالموتشيكابى

علىالحاليةتروجيلومنبالقربالشمسمعبديحتوي

بنيالطوبمنمدرجهرمعلىلبيروالشماليالساحل

بنوأالوسطىأمريكافيالقدماءوالمايا.مدرجةقاعدةفوق

انظر:المعابد.فوقهاشيدواأهراماتهيئةعلىركاميةمقابر

شعب.،المايا

الأهراماتالمكسيكأواسطفيالتولتيكدىكذلك

ضملولافىالأهراماتهذهأحديوجد.المدرجةال!جيرة

تنتميمجموعةبنت.العالمفيالمنشآتأكبرأحدويعتبر

مازالتالتيالكبيرةوالقمرالشمسأهراماتالتولتيكإلى

دمرلقد.سيتيمكسيكومنبالقربتيولمجراكانفيواقفة

فىالمتأخرةالأزتكإمبراطوريةأهراماتمعظمالألحسبان

مصاطبأوبمدرجاتالأهراماتهذهوبنيت.المكسيك

فىوضعتالأخرىالأمريكيةالأهراماتشأنشأنها

تينوشتيتلانفيبنيااثنينأكبرهاوكانالمعابد.أعلاها

(.الحاليةسيتى)مكسيكو

تاريخ،مصر،مصر،بمالسبعالدنياعجائبأيضا:انظر

المكسيك.بمالقديمةمصر
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أيرلنديسياسي(.-أم159)بيرثي،أهرن

نوفمبرفيفيلفياناحزبزعامةعلىرينولدزألبرتخلف

جايلفاينحزبزعيمبرتونجونوشغل.ام499

كانرينولدز.استقالةأعقابفىالوزراءرئيسمنصب

فبرايرفيأيرلنداجمهوريةفيللماليةوزيراأصبحقدأهرن

آنذاكالوزراءرئيسطردأنبعدالمنصبوشغل.أم299

رينولدز.ألبرتالأسبقالماليةوزيرهوجيىتشارلز

الديلفيعضواليصبحألانتخاباتأهرنكعسبولقد

عامفى(الأيرلنديللبرلمانالأصغر)المجلسإيريان

لرئاسةدولةوزيرأصبح،ام829عاموفي.أم177

السوطحاملأيضاأصبعولقد.والدفاعالوزراءمجلس

النظامتطبيقعنالمسؤولالموظفوهو،الحكومةفيالأول

مرتين،العملوزيرمنصبشغلفيل.فياناحزبفي

عاممنالفترةفىأخرىومغ،أم879عامفيإحداهما

وتخرجدبلنفىأهرنولدأم.199عامحتىأم989

عاميوليومنالفترةفيدبلنعمدةوكانمحاسبا،

.أم879عاميوليووحتىأم869

فيديخهمعدىبقواالذينالمسدمينغيرهمالدطأهل

إماممعهميبرمهالذيالذمةعقدعلىبناءالمسلمينبلاد

نائبه.أوالمسلمين

الضمانأيضاوهي،والأمانالعهد،اللغةفيوالذمة

هىالتيالذمةإلىمنسوباذميا،المعاهدويسمى،والكفالة

يبرمهعقدالفقهاء،اصطلاحفي،والذمةالعهد.بمعنى

دينهم،علىإبقاءهموتحضمن،الذمةأهلمعنائبهأوالإمام

الذمةوأهل.الإسلامبأحكامالالتزاممعالجزيةدفعبشرط

بينالذمةعقدمنوالغاية،الكتابأهلمنالمعاهدونهم

قتالعنالمسلمونيكفأن-أ:هىوغيرهمالمسلصن

وبيان،الإسلامإلىالدعوة2-.إيذائهمأوالذمةأهل

بالمسلمين،يختلطونعندماالذمةأهللأن،محاسنه

إلىهذايدفعهم،ومزاياهالإسلاممحاسنعلىويتعرفون

سماحةبيان3-.لوائهتحتوالانضموأءفيهالدخول

أهلعلىالجزيةالإسلامفرضفقد،بالناسورأفتهالإسلام

أهلمنالمكتسبةالقوىمنتحصيلهاحصرلكنه،الذمة

الذمة.

قاتلوا):تعالىقولهالذمةأهلعنالكتابفيوردومما

حرممايحرمونولاالآخرباليومولاباللهلايؤمنونالذين

الكتابأوتواالذينمنالحقدينولايدينون،ورسولهالله

.2!:التولة!صاغرونوهميدعنالجزيةيعطواحتى

يومكسرىلجندقالأنهشعبةبنالمغيرةعنوروي

اللهتعبدواحتىنقاتلكمأنربنارسولنبينا)أمرنهاوند:

.البخاريأخرحه(الجزيةتؤدواأووحده

وأالإماممعالعقديكونأن-أ.الذمةعقدشروط

شبهةلهممنأوالكتابأهلمعالعقديكونأن2-.نائبه

مرةالجزيةبدفعالذمييلتزمأن3-)كالمجوس(0كتاب

علىضررمافيهيفعلأوالذمييقولألا-4.عامكل

،الإسلامأحكامعليهمتجرىأن5-.والمسلمينالإسلام

حرمته.يعتقدونفيماالحدودعليهموتقام

!هيدالرسولأحاديثجاءت.الذمةأهلحقوق

والنظرالذميحفظعلىمؤكدةالراشدينخلفائهووصايا

ولابعهدهلهويوفىكرامتهلهتحفظمكرمكإنسانإليه

عقي!اللهرسولعنوردفقد،رضاهبغيرشمىءمنهيؤخذ

طاقتهفوقكلفهأوحقه،انتقصهأومعاهداظلممن)ألا

يومحجيجهفأنامنهنفسطيببغيرشيئامنهأخذأو

يرحلممعاهداقتل)مناخر:حديثوفي(،القيامة

(.الجنةرائحة

أحداتقتلن"لا:عنهأدلهرضيبكرأبيوصايافيوورد

علىفيكبكبدمهاللهفيطلبكالمسلمينذمةأهلمن

علىوهوعنهاللهرضىعمروصاياومنالأر".فيو!ك

خيرا،الذمةبأهلبعديمنالخليفة"أوصيالموتفراش

يكلفهموألاورائهممنيقاتلوأنبعهدهملهميوفيوأن

الممارساتعلىهذاأنعكسوقد"؟طاقتهمفوق

مالنا"لهمالفقهيةالقاعدةعلىأطلقتالتيوالتطيقات

الذمةأهلحقودتىالفقهاءحددثمومنماعلينا"؟وعليهم

أحدلهميتعرضبألاوذلك،عنهمأسكفا-ا:يليكما

فإنهأحد،لهمأتلفهافإن،أموالهمأوأنفسهمفيبسوء

أحدلهمتعرضإذاعنهمالدفاع2-.لهميضمنها

معاملتهمإقرار3-.المسلمينديارفيوهمبالاعتداء

وأنكحتهم.

يخالفبماالذمةعقدينتقض.الذمةعقدانتقاص

عنالامتناع-أعندوذلك،شروطهمنشرطاأومقتضاه

.الإسلامبأحكامالالتزامعنألامتناع2-.الجزيةدفع

كالجواسيسأعدائهمإيواءأوالمسلمينأعداءمناصرة3-

حكمهم.فىومن

وهمبها،المتمسكونللسنةالمتبعونهمالسئهأهل

ابنقال.الدينيومإلىبإحسانتبعهمومنالصحابة

هوعليهاكانالتيصزدإي!النبيطريقة)السنة:رجب

معنىصارثم(،والشهواتالشبهاتمنالسالمةوأصحابه

الحديثأهلمنالمتأخرينالعلماءمنكثيرعرففيالسنة

الاعتقاداتفىالشبهاتمنسلمماعن)عبارة:وغيرهم

ورسلهوكتبهوملائكتهبالله1ا،يمانمسائلفيخاصة

الصحابة(وفضائلالقدرمسائلفيوكذلكالاخر،واليوم

عليهكانماعلىتقعالأصلفي)السنة:الالوسيوقال
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وفروعهالدينأصولمنبهأمرأوسنهوماعبهب،اللهر!ول

بماالإطلاقاتبعفرفىخصتث!ا،والسمتالهديحتى

خلافاأ!مفاتواالأسماءإثباتمنالسنةأهلعليهكان

الجبرونفىالقدربإثباتوحصت،النفاةالمعطلةللجهمية

أيضاوتطلق.العصاةالجبريةوللقدريةالنفاةللقدريةخلافا

الأمامةمسائلفيالصالحالسلفعليهكانماعلى

ض!ل!!.اللهرسولأصحاببينشجرعماوالكفوالتفضيل

عداهمومن،الحقأهلالسنة)وأه!!:حزمابنقال

لهلكومن-عنهماللهرضى-الصحابةفإنهم،البدعةنمهل

أصحابثم،عليهماللهرحمة-التابعينخيارمننهجهما

يومناإلىجيلبعدجيلأالفقهاءمناتبعهمومنالحديث

وغربهاالأرضشرقفيالعواممنبهماقتدىومنهذا،

(.عليهماللهرحمة

ابنلسانعلىجاءكماهوالعسةبأهلووصفهم

ويقولظ!مد.سنتهلاتباعهمالسنةأهلسمواوإنما:تيمية

لأحبارمتابعةأكثرالأمةفرقمن)وليس:الإسفراييني

سئلولما.السنةبأهلسمواولهذاهؤلاء،منووك!الرسول

عليهأنا)ما:قالالناجيةالفرقةعنكل!!ارسول

(.وأصحابي

وحدهم،لهمالسنةأهلبعضيقررهاالصفةوهذه

اللهرضىوالصحابةظ!روالرسولعنالأخبارينقلونلأنهم

عنهما.

تفسيرردووقد،والجماعةالسنةأهلىأيضاويقال

التيالمسلمينجماعةبأنها:،الاحاديثبعضفيالجماعة

كماوأصحالهبمك!!اللهرسولعليهكانمامثلعلىهى

أن-عمهالدهرضى-اليمانبنحذيفةحديثفيجاء

المسلمينجماعةتلزم"...:لهقالووئ!.اللهرسول

بالجماعة:المقصودأنفبين،البحاريرواهوالحديتواممامهم"

السنةأهلعنتيميةابنويقول،المسلمينجماعة

منكانوالإجماعوالسنةبالكتابقال)فمن:والجماعة

وضدهاال!جتماعهيالجماعةد!ن،والجماعةالسنةأهل

عليهماجميعالثلاثةالأصولبهذهيزنونوهم.الفرقة

أه!اومنأ!دين(.باتعلقلهمما،وأعمالأقوالمنالناس

اللهبحبلوالاعتصامالجماعةلزومالسنةأهلأصول

عنالبخاريروىوقد.والتنازعالتفرقوعدمجميعا،

بمتقضونكنتمكما"اقضوا:قال-عنهاللهرضى-على

".جماعةالناسيكونحتىالاختلافأصهفإئ

أهلطريقةأنهو،التسميةهذهفيوالسبب.الافتراق

لسمفترقأ!هأن!!دالنبىأخبرولما،الإسلامدينهيالسنة

وهي،واحدةإلاالنارفيكلهافرقةوسبعينثلاثعلى

نظرفي،الخالصبالإسلامالمتمسكونصار،الجماعة

نأعلىدليلوهذا.والجماعةالسنةأهلهم،السنيين

الافتراقحدثعندماحصلوالحماعةالمسةلاسمالتمييز

لم،السنةأهلرأيفي،لأنهك!سدالنبيعنهأخبرالذي

والتشيع.التسننمصطلحاتمنشىءالافتراققبليظهر

مصمداقاوالمسمىالاسمهووالمسلمونالإسلاموكان

آل!الإسلاماللهعندالدلن)إن:تعالىاللهلقول

.أ!:عمران

المعتزلة.بمالإسلاميالكلامعلم؟الشيعةأيضا:انو

رسولأصحابمنالمسلمينفقراء!مالصفةأهل

فكانوايسكنونها،مظزللهم!كنلىالذينصتنلهب،الله

بالمدينةالنبويالمسجدفىمظللموضبعإلىيأوون

الظلةأصحابيسمونوقدالصفةباهلفعرفوا،المنورة

بهوشبهوهىظلتههيالبنيانوصفة.الإسلاموضيوف

إليهاينعسبالتيالصمفة"أما:تيميةابنقال.مرتفعواسع

مضخصفىفكان!كل!س!النبىأصحابمنالصفةأهل

لم/.النبويةبالمدينةالمسجدشماليفيضر!هيدالنبيمسجد

وأأهللهليسمنالمسلمينفقراءمنإليهايأويكان

إليه.يأويمكان

أنقطعواالذينالمهاجرينمنالصفةأهلمعظمكان

يحصلونسببلهموليس،المدينةوسكنواورسولهاللهإلى

أودهم.يقيمماديارهممنيحملواولم.يغنيهمماعلىله

المهاجرينحاجةيكفىالمدينةأهلبهيجودمايكنوأ3

.والمأوىالملبسوفقدالجوعم!عانوافلذأسك؟كلهم

صاحبنقل.الناسيسالونلاأعفة-ذلكمع-وكانوا

قولهفيالقرظيكعببنمحمدعنالكبرىالطبقات

.*!..اللهسبيلفيأحصرواالذدن)للفقراء:ثناؤهجل

مساكنلاوكانوا،الصفةأصحابهم:قال273.:البمرة

بالصدقة.الناسعليهماللهفحثعشائرولابالمدينةلهم

منعليهميغشىحتىجاعواربماالصفةأهلوكان

الصفةأهلمنكنق:عنهاللهرضيهريرةأبوقال.الجوع

بينفيماع!يليغشىكانوإنكل!!،الدهرسولبةفي

ثلاثينرأيت:أيضاوقال.الجوعمنسلمةوأمعائشةبيت

يى!لا!دا!لهرل!ولخلفيصلونالصنهةأهلمنرجلا

أهلمنوكان-الليثيالأسقعبنواثلةوقال.أرديةعليهم

ظ!ولاللهرسولأصحابمنرجلاثلاثينرأيت:الصفة

منهم.أنا)جمإزار(ال!زرفياللهرسولخلفيصلون

التفقددائم،عليهمالشفقةكثير!م!اللهرسولوكان

إليهيدعوهمكللا!داللهرسولء!كان:سعدابنقاللهم،

علىفيفرقهم-يتعشىأنأرادإذايعني-تعشىإذابالليل

ءبصكل!سطاللهرممولمعمنهمطائفةوتتعشىأصحابه

"لمخرج:قولههريرةأبىعنأيضماوروي"!.بالغنىتعالىالى

أهليعنىأصحابى(ليدع)1:فقالليلةكل!سداللهرسول
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حتىفأوقظهمرجلارجلاأنبههمفجعلت،الصفة

لنافأذنفاستأذنا!وتداللهرسولبابفجئناجمعتهم

يدهعليهاووضعشعيرمنصنيعفيهاصحفةلنافوضع

ثم:قالششنا،مامنهافاكلنا(اللهباسم)خدوا:وقال

الصحفةوضعتحينعليه!أدلهرسولقالوقدأيدينا،رفعنا

طعاممحمدآلفيأمسىمابيدهمحمدنفس)والذي

فرغتم؟حينهىكمقدر:هريرةلأبيفقلنا(.ترونهليس

وكانالآصاب."لمأثرفيهاأنإلآوضعتحينمثلها:قال

صدوؤؤاوالمأن؟هديةأمأصدقة"قالبشيءأتىإذاعلط

ثمفوضعتبهاأمرهديةقالواوإنالصفةأهلإلىصرفها

سبىجاءهأنهبهمع!رأفتهومنإليها.الصفةأهلدعا

زوجهاوعليبنتهفاطمةعليهفدخلت(الحرب)أسرى

ويسألانهالخدمةمنتعبهمايشكوانعنهما،اللهرضي

تطوىالمفةأهلوأدعأعطيكمالا)والله:فقالخادما،

وأنفقأبيعهمولكني،عليهمأنفقماأجدلابطونهم

أثمانهم(.عليهم

كانوافقيل،الصفةأهلعددفيالرواةاختلف

كانوالأنهمبمذلكغيروقيل،تسعينأو،ثلاثينأو،عشرين

الأمرأولكانعددهمولأنلاخر،حينمنيختلفون

الصفةأهلجميعيكن"!لم:تيميةابنيقولكبيرا.

إلىينتقلأويتأهلمنمنهمبلواحد،وقتفييجتمعون

تارةفكانواناس،بعدناسويجيء،لهيتيسرآخرمكان

،الغفاريأبوذرمنهموكان.لم"يكثرونوتارةيقلون

وسعلمان،رباحبنوبلالياسمر،بنوعمار،وأبوهريرة

الأسمالليثي،بنوواثلة،الروميوصهيب،الفارسي

بنوطلحة،الأسلميوجرهد،الغفاريطهفةبنوقيس

أجمعين.عنهماللهرضي،وغيرهمالنضريعبدالله

الذمة.أهلانظر:.الكتابأهل

فيذكره!اوردالمؤمنينالشبابمنعددالكهفأهل

فيبامعمهماسميتالتيالكهفسورةفىالكريمالقرآن

آمنوافتدةإنهم:)...تعالىاللهقال25(.-)9منالا،ت

ربنافقالواقامواإذقلوبهمعلىوربطنا::!هدىوزدناهمبربهم

إذاقلنالقدإلهادونهمنندعولنوالأرضالسمواترب

عليهميأتونلولاآلهةدونهمناتخذواقومناهؤلاءبزاشططا

وإذير"كذبااللهعلىافترىممنأظلمفمنبينبسلطان

لكمينشرالكهفإلىفأووااللهإلايعبدونومااعتزلتموهم

الكهف:مرفقا!أمركممنلكمويهيئرحمتهمنربكم

3161.

للاختباءكهفإلىأوواثمالكفارمنبدينهمفرواوقد

استيقظواثمسنينوتسعثلاثمائةفيهنامواحيثفيه،

التيالمدةعنيتساءلونوبدأواوأشعارهمهيئاتهمبكامل

هذافيالتحقيقعنالنظرصرفوالكنهمنياما،قضوها

فبعثواالنقودبعضمعهموكانت.بالجوعلإحساسهمالأمر

بأنالرجلوفوجئ،بالمدينةطعامعنلهمليبحثأحدهم

يعرفيعدلمإنهحتىتغيرتبالأمص!غادرهاالتىالمدينة

الطعامباعةأحدإلىالنقودمنعندهبماودفعشيئا،فيها

بينهمفيماوتداولوهاوعجبهمالباعةدهشةالنقودوأثارت

الإمبراطوروعجب،السلطانإلىبالرجليذهبواأنوقرروا

الاخرين،الفتيةورأىالكهفمكانإلىوذهبالقصةمن

نألبثواماأنهمإلآبهم،ورحبوقعتمعجزةأنوفهم

اسمهالكهفإنوقيل.اللحظةنفسفيجميعاماتوا

الكهفبابعلىحجراسمالرقيمإنوقالوا،الرقيم

فيهاوجدالتىالبلدةإنوقيل.الشبابأسماءعليهكتبت

القرآنفيالقصةهذهوورودبسورياأيلةكانتالكهف

عديط.النبيمعجزاتمنمعجزةيعدالكريم

فارس،الزرادشتية،البارسيانظر:.مارداأهورا

(.)المعتقداتيمةالقد

.الخزف،الصينيان!:.الصيئيةالأوالي

الأوروبى)التصويرالتشكيلىالتموير:انو.!ن،الأوب

التانية(.العالميةالحرببعد

أحدوهوآسيا،فىروسيافيأوبنهريوجدلهر.،أوب

بسبيرياألتايجبلمنوينبعالقو.بهذاالرئيسيةالأنهار

كم)0653لمسافةالغربيالشمالاتجاهفيويجريالغربية

أوبخليجعبرالشماليالمتجمدالمحيطفييصبأنقبل

2.كم2)052.419النهرويرويجوبا(.)أوبسكايا

أوبلنهرللملاحةالصالحةالمائيةالممراتطوليبلغ

الجزءفيالنهرعرضويبلغ.كم006.03نحووروافده

المصبعنديبلإلعرضبينما،كم6-3بينالأسفل

أكتوبرمنالنهرمجرىالجليديسد.المتوسطفيكم08

مهمامائياطريقاالنهريمثل،الصيففصلوفييونيو.إلى

.واللحوموالصوفوالماشيةالألبانومنتجاتالحبوبلنقل

السكةخطوطإلىالمنتجاتتلكمنالغالبيةوتذهب

بعضهاولكنروسيامنالغربىالجزءإلىلنقلهاالحديدية

الشمالي.المتجمدالمحيطعبريصدر

وهو.قزحقوسألوانعلىيشتملكريمحجرالأو؟ل

الموجودةالعناصروهى،والأكسجينالسليكونمنمكون

لحموداءللأوبالالخلفيةالألوانتكونوقد.العاديالرملفى

أوبيضاء.أورماديةزرقاءأو



بالالأو403

لأوبالاأحجارتظهر

فيتحركعندمامتألقةألوانا

أنواعوأغلى.صعاطعضوء

يسمىماهوالأوبال

الأيضالأوبالهذه.الأسودالأوبال

لهاال!ودالمنال!نواع

النوعمنالأسودوالأوبال.رماديةأوزرقاءأوسوداءخلفية

الأولالاأعذاوأجا.بأستراويلزساوثنيوفييوجدالراقي

إلىبالإضافةأسذهبيواالأحمرااللونمنمتألقةومفمات

والزرقاء.الخضراءالومضات

بسببأحصيمةاالأححاربينلهالامثيلالأوبالأحجار

كراتمنأجناءاهذايتكونو.العاديغيرالداخليبنائها

ملعضبعضهاحشدتالسلإصامنالصغربالغةعديدة

هذهب!تالضوءوانكسار.طبقةلتكونمنتظمقالبفي

،قزحقوسألوانإلىأ!موءاتحليلفييتسببالطبقات

يوجدوقد.أحصيماالحجرلهذاالرائعةالومضاتتنتجوبهذا

الفجواتتملأمنتظمةغيرصغيرةق!شكلعلىالأوبال

أ!همخور.افىوالشقوق

مغصىأ!باالأوافيصجحالاءيحصالأوبالابعضفي

شييتر!صأ!الأوباااجماأنوبماالصغر.بالغةبشقوق

قطعمثلقطعهيجريمافنادراداخلهأ!تتأاشتيالأضواء

مدورلشكلويصقلسطحهيقطعوإنمامثلا،الماس

لطيف.

للأوبالالعالميالإنتاجمن%59حواليتنئأستراليا

وتنتى.المجوهراتصناعةفييستخدملكييصقلثم

غربيشمالكم007مسافةعلىبيديكوبرمسطقة

وقد.العالمفيالمنتجةالأوبالكمياتمعظمأديليد

أغرناسبعينياتخلالأخرىمناطة!فيالإنتاجانخفض

مطلعمنذاكتشافهاتمحديدةحقولآلكن،العشرين

.الثمانينيات

فيهيستعانولامنتظمةصناعةأ!باالأتعدينيعتبرلا

لاذلكفإن،مرتفعبسعريباعأ!الأوبااأنرغ!ا5،بالالات

معظمويعمل.إليهال!جيرةالاستثماراتلجذبيكفي

الشقفيقضيببإدخالفيقومونأزواجاالأولالامعدنى

لا!ترهميأخذونثمأ!الأوباافيهيجدورأرريا

حولهمابحفرالشقالأوبالمعدنوشتبع.المادةيخدشوا

تستخدموقد.منهالخارجباشترابدلاءهويملأبإزميل

وتفتتحضحلدرزفوقالواقعةالأكواملرفعجرافات

.الحفرة

جنوبأنجاستونفيالأوبالمينجيوهاناكتشف

كما،الحكومةلدىيعملجيولوجيامينجوكانأجا،أسترا

!شةويلزساوثنيوفيحطيوررايتفىأ!باالأوحدو

هذهمحتوياتنفدتأم09دسنةوبحلوأ!.أم862

لايتئريدجمثلأخرىمناطقإلىألمعدنوناانتق!واطسضقةأ

ومن،بيديكوبرإلىالمعدنونانتتلأم319عامبحلوا!و

.أم029مشةأنداموكاحقلإلىثم

الذيالمجريالأوبالللأوبالالكبيرةاللاحجامومن

فيالطبيعيالتأريخمتحففىالمحفوظوهوءجم،49يزن

أوبالأجملهونيفادافطوجدالذيروبلينجوأولالفيينا.

براقةلونيةومضاتمعتقريباالسوادفاح!اوهو،أمري!ي

الأو،ليمعظميىي!!ممسةت.الس!أمرضبالأرمراتحتمسحمفياليمحى()الصورةاجا،أسترافييديكوسبمعطقةالأوبالتعدين

.مجوصاتإلىتحويلهقبل(اليسرى)الصورةالأولالارتلميعصما!يم.الالاتاستعمالأ!الأولاتعدينشيحلا.،سرهوالعال!أصتراليا
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الوطنىالمتحففيمعروضوهو،جم053ويزنجدا،

الضخمالأوبالأما.سيديبواشنطنالطبيعيللتأريخ

منأكثريزنكانفإنهأنداموكاصحراءلهبالمسمى

.أم969سنةأستراليافيوجدوهعندما،جم6)008

بعضيزعم)إذأكتوبرشهرمواليدجوهرةالأوبالويعتبر

ذلكمواليدمنبهيتحلىلمنالسعيدالحظيجلبأنهالناس

الله.حرمهالذيالتنجيممننوعوهذاالشهر(،

منالساراقبيلةأعضاءعلىيطلئلقبلجيالأوب

الأوبانجينهرمنبالقربتعيشسوداءقبيلةوهيالنساء،

النساءمنكثيرتعلقحيثالوسطىإفريقياجمهوريةفى

المثقوبة.شفاههنفيمستويةخشبيةأقراصا

الشماليالرافداللأوباجم!نهريعدئهر.،الأويافجي

الأوبانجينهرطولويبلغبإفريقيا.الكونغولنهرالرئيسى

امبومو.المسمىمنبعهذلكفيبماكم،.2ء2.نحو

ويصبويوويلإمبومونهرياتحادمنالأوبانجىويتكون

الكونغوفيتومبابحيرةمنبالقربالكونغونهرفي

سابقا(.)زائيرالديمقراطية

تقريبا،كمأ،001امتدادعلى،الأوبانجىنهرويكون

الغربمنوالكونغوالديمقراطيةالكونغوبينالفاصلالحد

منالوسطىإفريقياوجمهوريةالديمقراطيةالكونغووبن

العامطوالللملاحةالأوبانجينهرويصيح.الغربيالشمال

الوسطى.إفريقيابجمهوريةبانغيمدينةجنوبحتى

منأكثرالغناءعلىتعتمدغنائيةمسرحيةالأويرا

جوانجطعدةفيالتقليديةالتمثيلياتعنوتختلف،الكلام

وتأثيراعمقاأكثريعدالأوبرافيالتمثيليالعنصرأنأبرزها

الانفعالاتعلىتعتمدالأوبراأنخاصة،المشاهدينفي

والقسوةوالانتقاموالحبوالحزنكالغضبالاساسية

الانتصار.ونشوةوالغيرة

إمكاناتمنكبيرةدرجةإلىالأوبراليالمؤلفيستفيد

منكللدىالإحساستعمقالتىالمصاحبةالموسيقى

فيالتقليديةالتمثيليةعنالأوبراوتتميزوالمشاهد.الممثل

مثلالأداءفنونألوانمنلونمنأكثربينتجمعأنها

وأحياناوالأزياء،الأوركسترا،ومؤسيقىوالغناء،،التمثيل

والباليه.الرقص

التيالأخرىالعروضعنأيضاالأوبراتختلف

نأفيوالغنائيةالموسيقيةالمسرحياتمثلالموسيقىتستخدم

الموشحاتوتشتركمنهما،أقلحواراتمستخدمالأوبرا

امشخداموهيمعينةميزاتفيمإلأوبراالغربيةالدينية

المنشدينومجموعةالفرديللغناءالمصاحبةالموسيقى

الموشحاتأنإلا.قصمةأيضاتحكيوقدوالأوركسترا،

إلىتفتقرأنهافىالأوبراعنتختلفالغربفىالدينية

فىالأوبرابدأتوقد؟والتزيينوالأزياءالتمثيلعناصر

عشرالعسادسالقرنمنالأخيرةالسنواتفيإيطاليا

وقادةوالمغنونالإيطاليونالموسيقيونقامثمالميلادي

التالية.السنواتفىالأدائىالفنذأ!كبتطويرالأوركسترا

الأوبراانتشرتالميلاديعشرالسالغالقرننهايةوبحلول

أوروبا.بلدانبقيةإلىإيطاليامن

الأوبراعناصر

هما:أساسيينعنصرينمنالأوبراتتكون

وجملكلماتمنالمكتوبالنصأوالكلمات-أ

الغناءبهاويقصدالنوتةأوالموسيقى2-.حوارية

والموسيقى.

أقلالأوبرافيللحوأرالمكتوبالنصإن.الكلمات

الكلماتغناءلأن،التقليديالتمتيلىالنصمنطولأ

ناحيةومنتمثيلا،أدائهامجردمنأطولوقتايستغرق

العواطفبتجسيدأحياناتقومذاتهاالموسيقىفانأخرى

.الكلماتمنعمقاأكثربصورةالتمثيليةوالانفعالات

قبلالأوبراليللنصموجزملخصقراءةيفضللذلك

عنتختلفالغناءلغةكانتإذاخاصة،العرضمشاهدة

المشاهد.لغة

يتمتعمغنياالأوبرافيدوركلتحطلب.الموسيقى

فيالمغنينتقسيميتمثمومن،معينةصوتدرجةأوبمدى

التقسيماتأشهرومن.الصوتدرجاتحعسبالأوبرأ

السوبرانوطبقةأخفضإلىطبقةأعلىمنالنسائيةللأدوار

التينور:وللرجالالكونترالتووسوبرانو-لميتزواو

.الباسووالباريتون

يستخدمالأوبراعروضمعظمفي.الجماعيالغناء

والأداءوالثنائيالمنفردالغناءجانبإلىالجماعيالغناء

إلىأوبرامنالغناءمجموعةوظيفةوتختلفالموحد،

أثناءجمهورلتمسويرخلفيةكمجردتستخدمفقد،أخرى

تستخدموقدوأحدةج!لةلغناءتمستخدموقدمهرجان

تعقيدا.أكثرأدوأربالطئلأداء

قيوداتفرضالأوبراطبيعةأنرغم.الأوبرافيالتمثيل

والجسموالمفاجئةالسريعةالحركةأنإلاالمغنىحركةعلى

الأوبراليالأداءأنكماالمغنيصوتعلىتؤثرقدالملتوي

التمثيل.إجادةمنمعينةدرجةيتطلب

الأوبراليةالأوركستراقيادةتتطلبالأوركسترا.قائد

علىالمحافظةعلىلاتقتصرالقائدمهمةلأنخاصةمهارة

قيادةفيالحالهيكما،فح!سبالأوركستراإيقاع

بأداءالأوركستراربطفيتتركزبلبمفردها،الأوركسترا
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الأوبرافىتستخدممصطلحات

مشاعرهعناطتعبيربمفردهالمعميلهايقوممطولةغمائية!قطوعةالآريا:

المسؤد.أمح!اءاأيصاعليهاويطلة!الشحصية

الحدتع!!علوماتيقدماالأ!سالىالحصمنحزءةالملنغمالإلقاء

الحديتيعتحبهشيصاسميصاعائىت!ط!فيالدراميةالحب!سةويطور

الأوركسترا.ممصاحمةوأحيالاالعادي

والثامناعسائكلتراالقرلربفىسادالديالأوبرالولى:الجادةالأوبرا

الأوا!المقامليتاريحيةوأسطوريةموضوعاتتاولوكالتعشمر

اطتمى!.أحاءاوالحاصةالسرحيةالمؤتراتعلىوتر!ص

ا!يلاديعرأضايماالقردص!ارر-هـذاصسمواتاأوبرا:الكبرىالأوبرا

امحموعا!زمساححدالمؤتراهـالمسرححهعلىالتركيرلسمحيت

الأولرااإلىأيصاأضسحيةاوتتير،المتداحلهالمركمةوالمومميقىالكبيرة

الحوار.فيهايستحدمانتي

!ممأحودةإلمحسايحةمواقصا!حتعاهرليةاجةإيطاأوسا:الهزليةالأوبرا

اجومية.االحياة

سعادةلىتت!صاطعمسب،سصسيرةمححوعةاللغنين(:)طاقمإينسيمبل

المجموعةتؤد!ااكتىعةالمقصاإتسمى.أشحاصحمسةإلىشحص!!

الا-ا.سفس!

الهمية.والمهارةالمعمةحماتعلىيركزالعحاء!ىأسلو!كانتو:بل

عادةسههـتتمومالتلويم!إلىيمياا!اءانيأداءأسلو!كولوراتوراة

قوية.سولرانوأصوات

س9لدلمامؤذىارالحريستحدمإجةالألحااالأولراسلور:سنجسبايل

المسفردة.اللأعية

تقدمقصيرةموسيقيةعةم!مص!إاطتوررر،أ!الدااسلحراأو:ليتموتيف

العرص.!ىظهرتكلطالمتمحصياترواالأماك!الأف!صاربعص

قائديستحدمهاالتىالم!ممتوولالو!ميقيةالموتةهي؟اللوسيقيةالمدونة

.ركستراالأر

للأوسا.المكتو!الحصهو:الشعريلنصا

علىالتركيرلمحيهيت!الإيطاليةالأودراادىواقعيأسلوبالواقجة:

والا!عال!ت.الحدت

طوالحميعايربطهماالذيالإيقاععلىالمحافظةفيالمغنين

.العرض

الموسيقيةالآلاتعدديختلف.الأوركسترا

،أخرىإلىأوبرامنونوعهاالأوركسترافيالمستخدمة

الثامنالقرنأواخرفيإيطاليعرضيحتاجهاالتيفالآلات

كتبهعرضيتطلبهاالتيالآلاتعنتختلفالميلاديعشر

طبيعةوتحدد.الميلاديعشرالتاسعالقرنأواخرفيفاجنر

مصاحبةمو!ميقىتوفرفقدالأوركسترا،دورايضاالعرض

تؤكدأوتبرزوقدالعرضفيهامادوراتلعبوقدللأداء

تعدأوتمهدفواصلبتقديمتقوموقدمعينا،حدثاأومشهدا

وهكذا.المشاهد

أسشواتافىمرةالأولالأوبراظهرت.الأوبراتطور

مدينةفيالميلاديعشرالسادسأغرنامنالأخيرةالعشر

النبلاءمنمجموعةالتقتحينمابإيطاليا،فلورنسا

وقد،القديمالإغريقيالتراثلإحياءوالموسيقيينوالشعراء

المسرحيالتراثتقديملإعادةالمجموعةهذهاتجهت

الأولالشكلكانأنهلاعتقادهمغنائيةبصورةللإغريق

الإغريقية.التمثيليةالأداء

الباروكعصرخلالمهمةبتطوراتالأوبرامرت

تطوراتوهيام(ء7.-أ006)م!(المبهرج)الفن

منالمتأخرةالفترةوفي.الإيطاليةالأوبراسميطرةمهدت

فرعين:إلىالأوبراانقسمتالتحديد،وجهعلىأجاروكا

الهزلية.الأوبرا-بالجادةالأوبراأ

فيبالأوبراقليلااهتماماأظهرواالفرنسيينأنرغها

أنهمإلا،الميلاديعشرالسابعالقرنمنالسبعينيات

المميزالفرنسيالأوبرالىالأسلوبظهرالفترةهذهبداية

عروضعلىالتغييراتبعضالفرنسيونأدحلحيث

،المعبرةالبسيطةوالألحانالأغانيإلىالاتجاهوأبرزهاالأوبرا

والأزياء.التزيينفيوالإبهارالبذخإلىوالميل

الإيطاليةالأوبراضدتذمراالفنيةأ!ساحةاشهدتث!ا

منالإكثارطريقعنالمغنيتمجيدإلىميلهاضدوخاصة

عنالأمرنهايةفيالتذمرهذاتمخضوقد.أ!رديةاالأعانىا

الساحةعلى!ميطرتالتيالكلاسيكيةالأوبراظهور

ظهرتحينماتقريبا،أم082إلىا0175مرأغنيةا

الشعبيةوالعناصرالطيعةعلىبتركيزهاالرومانسيةالأوبرا

ل!سطورية.وا

جيدبرتالأوبرا(بم)تطورالأوبراانظر:.الهزليةالأوبرا

.وسوليفان

الشهرةاسمأم(.ا-19669)2لمحلان،أوبراين

منشهرتهنالوقد.أونوالينبرايانالأيرلنديللكاتب

أم(،)939يسبحانعصفورانالأولىروايتهخلال

آدميةشخصياتمغامراتتتبعتحياليةقصةوهي

القاسيةالجاةأيضاكتبكماأيرلندا.فيجنيةوأخرى

ومسرحيةأم(،)659دالكيوأرشيفام(619)

ساخرةأعمدةعدةكتبأم(.)439كيليفاوستاس

ناجمايليسهومستعارباسمتايمزأيريت!صحيفةفط

موظفاوعملألسترفيلمشرابانفيأوبراينولد.كوبالين

المدنية.الخدمةفي

.(-م191)7كروفيكونور،أوبراين

الشيوخمجلسفيأصئكضواأيرلنديوكاتبدبلوماسي

عنتخلىأنهإلاأم779عامفى(ايريان)سينادالأيرلندي

مجلسفيعضواوكاد.أم979عاميونيوفيمقعده

،أم779عاموحتى9691عاممن(إيريان)دايلالمواب

عامإلىأم739عاممنوالبرقللبريدوزيراوعمل



7،3نوفيتشإيفارألكسند،أوبرين

دللن.فيكوليدجترينيتيفىتعليمهأوبراينتلقى.أم779

كانام619عاموفى،الخارجيةالشؤونشعبةفيوعمل

فيماتقعالتيكاتنغافيالمتحدةللأمالعامللسكرتيرممثلا

نشرأم629عاموفي.الديمقراطيةبالكونغوالانيعرف

مأ779عاموفي.منهاوالعودةكاتنغاإلىبعنوانكتابا

حزبمنواستقال،النوابمجلسفىمقعدهفقدأنوبعد

صحيفةفيمحرراأصبحالأيرلنديالبرلمانىالعمل

.أم819عامحتىالوظيفةبهذهاحتفظوقدالأوبزيرفر.

)ا!حلامالفضاءرحلاتانظر:.هيرمانأوبرث،

القردأوائل)صواريخالصاروخالفضاء(،ديدلطيرانالمبكرة

الفضاء(.)اكتشافالجغرا!جهالكشوف(بمالعشرين

(.م6991-091)4هيوبرتالسير،أوبرمان

4291عامىبينالدراجات!مباقفيأستراليابطل

تورسباقفىاشتركالذيأستراليافريققادأم،929و

.ام319و2891عاميفيفرنسا()دورةفرانسدي

علىتفوقواحداشهراتدومالتيالسباقاتهذهوخلال

المهمة،الأوروبيةالمسابقاتفيفاز.الأوروبيينالمتسابقين

،أم289سنةفيبفرنساأورديبولسباقفيهابما

الرقموسجل.أم319سنةفيباريسبرستوسباق

والمسافة(ساعة2)4الزمنيةللفترةالعالميالقياسي

لمشةالأستراليالبرلمانفيعضواأصبح.كماو906

.أم669إلىام639معنةمنللهجرةووزيراأم949

بفكتوريا.روشسترفيأوبرمانولد

ودارسمؤلف.م(961-2617)6صن،أوبري

عنحكاياتوهوانحتصرة،الحياةبكتابهاشتهرآثار

والسيرجونسونوبنبيكونفرانسيسمثلالرجالمشاهير

بعضفىأنهاإلاومسليةممتعةأنهاورغم.راليوالتر

منكثيرفيوتكونوالتشهير.القذفإلىتميلالأحيان

اكتشفوقدآثاردارسأوبريكان.دقيقةغيرالأحيان

مشونهينجفيالتيوالحفر،أفبوريفيالعظيمةالحجردائرة

الحجريةوالدوائرستونهينجأنويرى.باسمهس!يتوالتى

فىأوبريولد.للدروديينمعابدأصلاكانتالأخرى

إنجلترا.فيويلتشايرفىتشبنهاممنبالقرببيرسيإيستون

فيمحبوباكانالغنائيةالمسرحياتمننوعالأوبريت

منالعشرينياتحتىعشرالتاسعالقرنأواسطبينالفترة

الهزليةالأوبرامنالاوبريتتطور.العشرينالقرن

حوارعلىيحتويأنهفيعنهايختلفولكنه.الفرنسية

.ألحانمنبدلأأغانوعلى،الغنافطالحوارمنبدلاكلاممط

منمنتزعةأغانمنخليطاالأوبريتمقدمةتكونماوغالبا

فىالحالهوكمامستقلامؤلفاشيئاوليعستالعرض

اللأوبرا.

علىالسروروإدخالالترفيههوالأوبريتمنالغرض

قضاياعنال!صشفأوالقويةالعواطفإثارةوليص!أضفوسا

إماالقصةعقدةأننجدالأوبريتاتمنكثيروفى.مهمة

تتضمنالحالاتمعظموفي.ساخرةأو)رومانسية(عاطفية

تنتهيكما،مقصودةغيرأخطاءحولالارتباكمننوعا

الأخلاقى.المغزىمنشيئاتعكسماكثيرالحمعيدةبنهايات

وفيها،لحنيةتعقيداتغيرمنمباشرةألحاناالموسيقىوتظهر

تحتويالتيتلكالمعروفةالأوبريتاتبينومن.قويإيقاع

رقصةأساسعلىتقومالتيمنوغيرهارقصاتعلى

(.الجماعي)الغناءوالكورالالفالس

انتشرتالتيالفترةخلالقوميةمدارسعدةازدهرت

النوعهذاوازدهر.شديدةبلهفةواستقبلتالأوبريتاتفيها

تلكهىكتبتالتيالأوبريتاتأجملوكانتفرنسا.في

ألمانيفرنسيموسيقىمؤلفوهو،أوفنباكجاكألفهاالتي

فيأورفيسألفهاالتيالرئيسيةأوبريتاتهبينومنالمولد.

وأم(،)864هيلينلابيلوأم()858الأرفمىالعالم

م(.1)868لابيريدثول

النمساويالموسيقيالمؤلفكتبأم،086عامفي

أصبحالذيبنسيوناتدالرأوبريتسوبيهفونفرانز

مدرسةرائدأنغيرفيينا،فيللأوبريتالحيالنموذج

جعلفقد.الابنشتراوسيوهانهوالفيينيةالأوبريتات

الأوبريت.مولحميقىلإيقاعالفقريةالسلسلةالفالسشتراوس

مثالأشهرأم()874فلدرماوسدايأوبريتوكان

الرومانسيالفيينيالأوبريتسيطروقد.الفيينيةللمدرسة

القرنأوائلفىظهرتالتيالأوبرشاتوشكلهيئةعلى

(أم09)5المرحةالأرملةمثلأعمالمإنتشارالعشرين

لكثيرين.محببةكانتوالتيليهارفرانزألفهاالتي

السيربفريقوثيقاارتباطاالإنجليزيالأوبريتويرتبط

منهماكلكتبفقد،سوليفانآرثروالسيرجيلبرتوليم

التيالبلادأنحاءمعائرفيمحبوبةأضحتساخرةمؤلفات

صاحبةسفينةمثلمؤلفاتوخاصةالإنجليزيةاللغةتتحدث

أم(.)885الميكادووام()878بينافورالجلالة

بموسوليفانجيلبرت،جاكأوفنباد،:أيضاانظر

،شتراوس،الأبيوهان،شتراوسسيجموند،،رومبرج

فرانز.ليهار،،الابنيوهان

-981)4إيفانوفيتشألكسندر،أوبرين

نظريةبلورسوفييتياحيويةكيمياءعالمكانأم(.089

كيميائية.موادمنالأرضعلىالحياةنشأتكيفتشرح

العلميةالنظرياتمنلكثيرأسالحماأفكارهاصبحتوقد
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البحوثمنالعديدأوبرينأجرى.الحياةأصلعنالمعاصرة

إلىالزراعيةالمحاصيلبتحويلالمتعلقةالحيويةالكيمياءفي

والتبغ.والشايأسس!واالخبزكرغيف!منتجات

اعتقادهعلى،الحياةأصلعن،أوبرينن!يةاستقرت

غالبايحتويكان،البدايةفيللأرضرالجويالغلافبأن

علىوليسوأكسجينوهيدروجين)أمونيا(،نشادرعلى

نأوقرر.اليوممعروفهوكماوأكسجيننيتروجين

مثلفيعفوياتكونتأطحياةالضروريةالكيميائيةالجزجات

أكثرجزيئاتوشكلتالجزيئاتهذهتوحدتالجو.هذا

وفيأكبر.جزيئاتالجزيئاتهدهشكلتوربماتعقيدا،

مرأطلاي!!امئاتخلالالحيةالخلاياأولىتطورتالنهاية

عزاللهأنوالحة!.الحياةأصشأةماديتفسيروهذا،السنين

وماالأرصاالسمواتوحلقأمموناخلقالذيهووجل

ومليكه.شيءكلخالقتعالىوهووفيهمابينهما

موسكوجامعةفيوتخرجموسكو.منبالقربأوبرينولد

عامالبدايةفينظريتهنشروقد.أم179عامالحكومية

عاموفيأم(.)369الحياةأصلكتالهفيووسعها2391

.موم!صشىالحيويةاطكيمياءلاحلمعهدمديراعينأم469

النفط؟للنفطالمصدرةالدولمنظمةانظر:.الأويك

الممط(.)صماعة

،الأعمالاأ!رجا!صبارمرلاثن!تعائلةاسمأو!المر

فيإفريقياجسوبفيالتعدينتطويرفيمهمادوراأديا

الشرين.القرن

ولدأم(.579-)0188أوبنهايمرإيرنستالسير

قبلمنكمبرليإلىأرسلوقدبألمانيا.فرايدبيرجمدينةفي

الحصبلخ!وفي.المماسليعفيتعملبريطانيةشركة

،جوهانسبرجإلىرحلأم(819أ-19)4الأولىالعالمية

هذاوكانراند.شعرقىفيالمناجمعملتطويرفىوأخذ

امتلكالحربوبعد.الأمريكيالإنجليزيالتعاونبداية

وساعده.إفريقياغربجنوبفيالألمانيةالماسأعمال

مناجمإدارةلمجلسرئيمسايصبحأنعلىبالماساهتمامه

.أم929سنةفيالمتحدةبيرز

السيرابنهو(.م091)8أوبنهايمرفريدريكهاري

إدارةلمجلسوأصئرئيسا،كمبرليفيولدوقد،إيرنعست

.والدهوفاةلعدالأمريكيةالإنجليزيةوالشركةبيرز

عالم.م(17691!.4)روبرت.ج،أوبنهايمر

الفترةخلالقام.الذريةالقنبلةبأبىعرفأمريكيفيزياء

ألموسلوسفيالختبربإدارةأم459إلى4391من

ذرية.قنبلةأولتصاميمفيهأعدتحيثبنيوم!شسيكو،

الذريةالطاقةللجنةالامششاريةاللجنةأوبنهايمررأس

كانأنهكماأم529و4791ب!تحديثاالمؤلفةالأمريكيةا

فىوساعدالأمريكيةالدفاعلإدارةالامششاراتيقدم

علىالعالميةبالرقابةخاصةأمريكيةمقترحاتأولإعداد

النووية.الطاقة

للولاياتأوبنهايمرإخلاصكان،أم39ءسنةفي

بعدمالمتعلقةالاتهاماتكانتوربما.شكموضعالمتحدة

لفترةالأمنيةالتحقيقاتأهمإجراءإلىأدتقدالإحلاص،

علىأوبنهايمراعترأضوكان.العشرينالقرنخمسينيات

الشيوعيين،معالقديمةوعلاقته،الهيدروحينيةالقنبلةتطوير

الأمنمستشاريهيئةقبلمنمعهأخحقيقاإلىجرتهقد

منأوبنهايمرالهيئةبرأتوقد.أ!ذريةاأ!اقةاأصلجنةأصتابعةا

منحرمتهولكنها،الإخلاصبعدمالمتعلقةأضهمااجمإت

السرية.المعلوماتمنمزيدإلىالوصول

الذريةالطاقةلجنةقدمتام639!نةوفي

فيرميإنريكوجائزةبمنحهتشريفيةمرتبةأعلىلأوبنهايمر

بأنالكثيرونفسروقد.الن!يةالفيزياءفيلمساهمتهتقديرا

المتحدةالولاياتحكومةمنمحاولةكانالإجراءهذا

الرجل.هذابحقاقترفمأساويخطألتصحيح

جامعةفيوتخرجنيويوركمدينةفيبنهايمرارولد

علىحصلمحنواتثلاثوبعد.ام259سنةهارفارد

سنتيوبينألمانيا.فيجوتنجنجامعةمنأرركتوراهادرجة

جامعةفىيدرسأوبنهايمركان،أم479و9291

للأبحاثمركزاهناكأ!س!حيق،باركليفيكاليفورنيا

معهدفييدرسكانذلكوأثناء.النظريةالفيزياءفي

لمعهدمديراأوبنهايمرعملكماللتكنولوجيا،كاليفورنيا

4791سنتيبينبنيوجيرسيبرنستونفيالعلياالدراسات

طبقاتفيعلواوأكثرهاالنفخآلاتأصغرالاويوا

تطويرهاتموقد،سم53الأوبواطولويبلغ.الصموت

بوساطةذلككانوربماعشرالسابعالقرنخلال

فيليدور.وأندريههوتيتيرجانالفرنسيينالموسيقيين

مقطوعةوهي،ثمانياتثلاثحواليمداهاويبيئ

صغيرةقصبةبوساطةالنغمةتأتي.أبياتثمانيةذاتشمعرية

يتطلبنفخهالأنالأوبواعلىالعزفولصعب.مزدوجة

عازفهايتنفسأنيجبحيثالهواء،منضئيلامقدارا

الأوبواكانقوقدالمعتاد.المعدلمنبطاأكثربصورة

تحدثفإنهااليومأما،وغليظةعاليةنغمةتحدثالقديمة

وجميلا.ناعماصوتا

العازفةالموسيقيةالمجموعةفيأهميةوللأوبوا

ومجموعاتالموسيقيةالحفلاتوفرق)الأوركسترا(
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قائمةوتتضمنجماعيا.أداءتؤدىالتىالصغيرةالموسيقيين

بالأوبواتؤدىموسيقيةأعمالاألفواالذينالموسيقيين

طبقاتهمزمارالإنجليزيوالبوق.وموزارتوهاندلبيتهوفن

الخمس.بمقدارالأوبوامزمارعنمنخفضة

.الإنجليزيالبوقأيضا:انظر

رجل(.-م291)6ميلتونأبولو،أوبوتي

عاميبينالفترةفىلأوغندارئيساعملأوغنديدولة

ولد.ام89وه0891عاميوبينأم79وأ6691

التشريعيةللهيئةوانتخببأوغندا.لانجومنطقةفىأبوتي

عامالأوغنديالشعبلمؤتمررئيساوأصبحام589عام

فيأوبوتيساعدجديدسياسيحزبوهو،أم6!0

محميةحينئذكانتالتي-أوغنداأوبوتيقاد.إنشائه

عملذلكوبعد.ام629عامالاستقلالإلى-بريطانية

كلإليهآلتأم669عاموفيأوغندا.لوزراءرئيسكأول

ما679عاموفيللبلاد.رئيسانفسهوأعلنالسلطةمقاليد

رئيسا.الشعبانتخبه

إلغاءعلىللبلادرئيسابوصفهذلكبعدأوبوتىعمل

وأخضعمطلقةبسلطاتوحكمالمنفصلةالمحليةالممالك

عسكريانقلابفىبهأطيح.الحكومةلسيطرةالصناعة

أمينعيديالانقلابقائدتولى.نفيهوتمأم،719عام

.أم979عامالاخرهوبهأطيححتىأوغنداحكممقاليد

للبلادرئيممئاوانتخبأم089عامأوغنداإلىأوبوتيعاد

التيلانجيقبيلةبينحدثقدتوتراأنإلا،الثانيةللمرة

أغلبيةأفرادهايشكلالتيأشوليوقبيلةأوبوتيإليهاينتمى

القادةقاملذلكونتيجة.الأوغنديالوطنيالجيشفي

ونفوهام859عامفيبأوبوتيبالإطاحةثانيةالعسكريون

الثانية.للمرة

أوغندا.أيضا:انظر

بورتو.ان!:.أوبورتو

إنجليزيرسامم(.7081-1761)جون،أوبي

لوحةرسوماتهمناشتهرتوقد.التاريخيةوالمناظرللوجوه

بكتاباتهاشمتهركما،الحديقةفيجولييتبعنوان

أجنيزسانتمنبالقربأوبىولد.الفنعنومحاضراته

للوجوهلوحاتهواستهوتبانجلترا.كورنوولمقاطعةفي

تروروأوفوولكوتالدكتورحياتهمطلعفيرسمهاالتى

الذي(والفنانالسافرالهجاءالشاعربندار،)أوبيتر

أوبينظم.ام078عاملندنإلىمعهالرساماصطحب

ينثم،الملكيةالأكاديميةفي،أم782سنةلهمعرضأول

.ام788عامملكياأكاديميا

)صوتلصوتا،لحنجرةا:نظرا.لصوتيلأالأوتارا

(.الناسيغنى)كيف!الغناءاللإنسار(بم

تلالعلىأونتاريو،ولايةفيتقعكندا،عاصمةواأوط

وتبعدأوتاوا.لنهرالجنوبيالشاطئعلىالتموجخفيفة

المدينةويزيد.مونتريالمنالغربإلىكمأ39حوالى

حكوميةومبانجذابةمتنزهاتمنبهتحفلماجمالآ

خلابة.مناظربهاتحفوطرق،فخمة

مستوطنةأولام682عامالبريطانيةالقواتأنشأت

جاءواقدالجنود،هؤلاءوكانلأوتاوا.الحالىالموقعفي

أونتاريو.وبحيرةأوتاوانهربينتربطالتيرديو،قناةليقيموا

إلا،بايتاونتسمىالعملموقعحولالتيالمدينةوأصبحت

أوتاوا.فأصبح،ام855عاماسمهاغيرواالمدينةأهلأن

،الاخشابلقطعصغيرةمدينةسوىأوتاواتكنولم

لمقاطعةعاصمةأم857عامفكتورياالملكةاختارتهاعندما

دولةكنداأصبحتام867عاموفي.المتحدةكندا

أوتاوا.وعاصمتهاالبريطافطالكمنولثدولمنمستقلة

يتمشىبما،السنينمرعلىكثيراالمدينةشكلتغيروقد

وطنية.عاصمةوكونها

منها2،اكم91تبلغمساحةعلىتمتدا!لدينة.

أوتاوامدينةرديونهرويشق.الداخليةالمياهتغطها2كمأ3

صخريجرفعلىيندفعثم،الجنوبجهةمنقادما

الطرفعندأوتاوانهرفىليصبأمأارتفاعه،شاهق

رديو.شلالاتبذلكمكوناالمدينةمنالشرقيالشمالي

إلىأوتاوانهرمنطريقهافىرديوقناةالمدينةتشقكذلك

حولللمدينةالرئيسيةالأسواقوتتركزأونتاريو.بحيرة

وسوق،للمدينةالعلويالجزءفىمولستريتممباركس

الرئيسيةالتجاريةالمناطقإحدىقلبفييقعمولستريتسباركس

المدينة.في



اوتاوأ031

مقعد00.32علىتحتويالاوبرادارص!هـهـاشقمه:تت!صرأ:تا:ا،م!لىيةقد!ىحلاسةاصييةماطسداتمسصكلةفيشيدللفنونالوطنيالمركز

.!عيريومسرح!!الوسميقيةللحفلاتصالةر

بلديتاوتقع.للمديسةالسفلىالجزءفيرديووشمارعبايوورد

أوتاوا.داخلفيبكاملهماوفانييرباركروحسلف

معامنطقتهمايؤمحيثأوتاوانطاقفيهلتدخل

هؤلاءويأتي.الزيارةبغرضسعنوياسعائحملايين.53

المعالمبعضوليشاهدوا،البرلمانأعمالليشهدواالسياح

قناةعلىالمقامةأضمانيةاوالمحابسرالسلامبرجمثل،الجذابة

!شويأفيهايقامماالسياحمنكثيرايجتذ!ح!ذلكرديو.

.واحتفال!تمهرجاناتمن

مايوشهرفياشليععيدأوتاوافي.السنويهالأحداث

منملايين3منأكثرتتفتحكذلك.أياملعشرةويستمر

أصثموارعاوجوان!،المتنزهاتفيالمنتشرةالتيوليبأزهار

ملكةجوليانااقصةأرسلتوقد.العامةالمبانيولمماحات

موجزةحقائق

سممة.632918الحاضرةسحاد،سسحة003)763:السكان

.ك!89932أوتاواحاضرة911،23:المساحة

يوايوفيرالصفر،تحتم115يايرديالحرارةمتوسط:المناغ

وعيرارراثاالحليدوالأمصار)1اعسموياالتساقصامتو!عصام،21

سم.7968(اشطوسةا!أش!طمىلك؟

عصواأوه،اطعمدةسوات3النتراتومحلصر.عمدة:الحكومة

لالمجلس.

.أم855عاممديةلوصمهاتصيفهاوتم،أم826:الن!ثأة

لمدينةكهديةهذهالتيوليبأزهارمنلصيلاتهولندا

فيتقيم-أميرةوقتهاوكانت-جوليالاكانتإذأوتاوا،

العالميةالحربألناءلبلادهاأاللألمانااحتلاأ!شترةخلالأوتاوا

بصيلاتمنمائةلأوتاواأرسلتلوطنهاعادتولما.الثانية

وبالدورالحمتضافتها،فيالمدينةبكرمممهاعرفانا،التيوليب

ترسلجولياناوظلتبلادها.تحريرفيحندابهقامتالذي

حتى!شةكلالربيعلعيدالتيوليببصيلاتمن.00015

حكومةاستمرتوبعدها.أم089عامالعرش!عنتنارأ!ت

الربئ.لأعيادسنةكلالتيوليبإر!عالفيهولمدا

ونترلود،يسمىبعيدالشتاءفيأيضاأوتاواوتحتفل

وتمارس.عامكلمنفبرايرمنتصففيأياملتسعةويستمر

البرومبول،لعبةمثلالرياضةضروبمحتل!العيدهذافي

الثلج،علىالخيولتجرهاالتىثباتوالمرالسياراتو!مباق

فيالصيفأعيادأما.الكلابتجرهاالتيالزحافاتو!مباى

والحفلات،الفنونمعارضبهافتقامليكسايدحدائق

شهروفي.والمسرحيات،أصسيسمائيةاوالأفلام،المو!ميقية

في،المركزيكندامعرضيقدمعامكلمنأغسطس!

كذلك.وعلميةوصناعيةزراعيةمعارضلانسداونمتنزه

شسهرفىيقامالدي،أسششوياأوتاوامهرحانيجتذب

الزوار.منكثيراعامكلمنأكتوبر

كندا،مواليدمنأوتاواأهلأحماسأربعةنحوويعد

أصلمنوخمسهم،بريطانيأصلمننصفهماوحوالي

إالأ
أ



مختلفمنالسكانمنالبقيةمعظمينحدربينما،فرنسي

أوتاواأهلمعظمويتحدث.الأخرىالأوروبيةالجنسيات

منهمقليلعدديتحدثبينماغيرها،دونالإنجليزيةاللغة

فقط.الفرنسيةاللغة

أكبرالكنديةالحكومةتعتبر.والتجارةالصاعة

منأكثرخدمتهافييعملإذأوتاوابمفيمستخدم

آلافيعملفيماأوتاوا،منطقةفيالمقيمينمن000/001

السياحة.فيأوللإلكترونياتمؤلسساتفيغيرهم

الرايننهرضفافعلىتقع،هولنديةمدينة!حدأولى

سكانهاعدد.أمستردامشرقىجنوبكمء3وتبعد

الحضريةالمنطقةسكانوعدد،نسمة976231.

من،القديمةالأبنيةمنمجموعةبها.نسمة898494.

بالبرجهذاويسمىهولندا.فيبرجأعلىبينها

جامعةبهاكذلك.أم21ارتفاعهويبلغدومتورين،

هولندا.فيالجامعاتأكبرمنوهى،أوترخت

فيالحديديةالسككلشبكةمركز،أوترختومدينة

أعمالتشملالتىالصناعاتمنالعديدوبهاهولندا.

الأغذية.وصناعة،الثقيلةوالمنشاتالحديد

المدينةهذهحولالهولنديينتاريخمعظميتمركز

الأقاليمفيهاتوحدتام،957عامففي.المثيرة

الهولنديةالقوميةونشأت.السبعةالشماليةالبروتستانتية

نهايةمعاهدةعلىالتوقيعتمكذلكالاتحاد.هذانتيجة

.أم371عامأوترختمدينةفى،الأسبانيةالأهليةالحرب

.معاهدة،أوترختان!:

معاهداتأشهرم!أوترختمعاهدة.معاهدةأوردخت،

حروبنهايةالمعاهدةهذهحققت.التاريخفيالعالميةالسلام

توازنوأسعستأم(471-1071)الأسبانيالعرشخلافة

،معاهداتثلاثمنالتسويةهذهتكونت.الأوروبيالقوى

.بادنومعاهدةراسعتاتومعاهدةأوترختمعاهدةهي

عامفيأسبانيا،ملك،الثانىتشارلزالملكموتأدى

تشارلز،الملكتركفقد.أسبانيةأهليةحربإلى،أم007

منفرنسيأميرالأسبانيالعرشبمقتضاهاليتولىوصية

الملكحفيدهوفيليبالأميرولأن.فيليبالأميرهوأنجو،

الأقطارخشيتفقدفرنسا،ملكعشرالرابعلويس

أممبانيابضمفرنساتقومأن،الأخرىالأوروبية

دولضدالحربفرنسادخلتلذلكلإمبراطوريتها،

وهولندا،وبروسياوإنجلتراالنمسامنالمكونالتحالف

عاموفي.الرومانيةالإمبراطوريةفيصغيرةودويلات

فيالمشاركينلكلممثلونأوترختفىاجتمعام،271

.السلاممعاهدةلمناقشة،الحرب

113يسمور،يللوتروأ

،أم713عامأوترختمعاهدةعلىالتوقيعتم

شمسوبزوغفرنسا،لسلطةالنهايةبدايةبمثابةوكانت

ملكافيليبالأميريكونبأنالمعاهدةواعترفتبريطانيا.

حاكمتحتوفرنساأسبانياتتحدلاأنعلىأسبانياعلى

المستعمراتبريطانياكسبتالمعاهدةلهذهونتيجةواحد،

الباليار-جزرإحدى-ومينوركاطارقجبلفي،الأسبانية

المستعمراتكلبإمدادبموجبهتقومعقداكسبتكما

منحتوأيضاالأفارقةبالمستعبدينأمريكافيالأسبانية

ونيوفاوندلاند،،هدسونخليجمقاطعةبريطانيافرنسا

بأكاديا.سكوتيا،نوفاومنطقة

معاهدةتوقيعروماإمبراطور،السادستشارلزرفض

أسبانيا.لعرشالحقيقيالوريثهوأنهوادعى.أوترخت

الرئيسيةالولاية-والنمسافرنسابينالحربامشمرتلذلك

.أم471عامحتى-الكاثوليكيةالرومانيةالإمبراطوريةفي

وبادنراستاتمعاهدتيالدولتانوقعتالعامهذاوفى

أوترخت.معاهدةفيالواردةالشروطمعظمأكدتااللتين

العرلق.خلافةحروبأكاديا؟أيضا:انظر

فنان.م(5591-1)883موريسأوتريللو،

مادتهكانت.باريسشوارععنبلوحاتهاشتهرفرنسى

وطواحينهاالمنحدرةبشوارعهامونمارترمنطقةالمفضلة
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موممارترشوارعفيمتفرقةلأشكالرسمهتبينلأوتريللونموذجيةلوحة

بباري!.المتعرحةالصيقة



جريفزليشاإ،وتسأ312

حزنمسحةفيهاأوتريللولوحاتمعظم.الخلابةالهوائية

أش!صالمنإلاخاليةتبدولوحاتهفيفالشوارع.وكآبة

أثراتحركانانرماديةالسحبالمتساقصأوالج!يد.متفرقة

لطريقةاستخدامهأ!حاتهفيالكآبةيزيدومماكئيبا.مظلما

ومنذواقعها.شيكماالأشياءاتبديالتيالمنظوريالرمعم

يستخدمأوتريللوكانأم419عاموحتىأم809عام

ولكن.ومختلفةناعمةبألوانالممزوجةالبيضاءالألوان

براقة.راهيةبألوانكانتال!خيرةلوحاته

فالدونسوزانأمهكانتوباريسفيأوتريللوولد

البداية.فيالرسمفنعلمتهوقد.ومصممةمعروفةرسامة

يستع!ت:أحياناأسهخيارذأكرتهمنمناظرهيرسموكان

البريدية.البطاقاتبصور

مخترعم(.1861-1181)جريفزإليشا،أوئس

ذاتيأمانجهازأصهكهربائيمصعدأولبنى،أمريكي

السقوطمنالمصعدحمايةعلىالجهازهذاويعمل.الحركة

يربطه.الذيالحبلانقطعماإذا

عرضفيالمصعدهذاعملطريقةأول!رشعرح

صعدعندما،أمء48عامنيويوركمدينةفيللمشاهدين

اختراعهولكن.يربطهالديالحبلبقطعوقامالمصعدفي

ناطحاتإنشاءحتىواسعنطاقعلىيستعمللمهذا

.الميلاديعشرالتاسعالقرنمحبعينياتفيالسحاب

فىشعملىفيرمونتشىهاليفاحسسرفيأوتسؤلد

مء18أحتىأم083عاممنالفترةفيمتنوعةوظائف

ذلكبعدأصبح.المي!صاني!جةقدراتهنموعلىساعدمما

المصنعوقامالسرر.لصناعةمصحفيبارعاميكانيكيا

،أم852عامنيويوركفييونكرزإلىأوتسبإرسال

تلكوفيالجديد.المعملفيالالاتتركيبعلىليشرف

مصعداينشئكانبينما،الامنالمصعدأوتساخترعالسنة

للمصئ.

مؤلفة(.-أم)389كارولجويس،أوتس

طبيعةالقصيرةوقصصهارواياتهامعظمأعطتأمريكية

فإن،ذلكومع.أحنفوادالجنسخاصاهتماممعمروعة

التيالبالغةوالحماقاتالمجتمعهيالحقيقيةموضوعاتها

حاول.كتاباثلاثينمنأكثرأوتسكتبتلقد.فيهتحدث

ت!صسبأنبإمكانهاكانأوتسأنيبرهنواأنالنقادبعض

نأعلىتتفقالأغلبيةولكن،الخياليةرواياتهاصقلمن

دقيقة.الحديثللمجتمعالخيمالالبارعةصورها

فيوأفرادهالمجتفالأمريكيبينالعلاقةأوتسوضعت

أم(.)679دنيويةبمبا!ىجنهروايتهافيمسرحيقالب

يعاملالمجتمعلأنتعتقدالتيالكيفيةالروايةهذهوتظهر

التىالعنيفةالحياةأم()969همروايةوتصوربها.أغقراءا

يحب3الآأما.ديترويتمدينةفيفقيرةعائلةتعيشها

كليةحرمفيأحداثهاوقعتهزليةروايةفهيأم()979

منأم(بلدسمور)829غرامياتروايتهاوتهزأ.أمريكية

عشر.التاسعاغرنافىالرومانسيةالروايات

ومثال.العقلمختليمنهمأزدسشخصجاتومعظم

فتىيعترفام(،)689ثمينونناسروايةفي،ذلك

قتلبأنهالوهممنالحقيقةمعرفةفيصعوبةيجدمراهق

أما.الجريمةالشخصيةهذهتقترفلمفربماومبرلك.أمط

اصنعروايةوبطلةأم(719)العجائبأرضروايةبطل

العقل.مختلاأبوانفلهماأم()739ماشتبي

الحثمماليةالبوابةعندكتابفىتسأرقصص!جمعت

وكتابام(،)079الحبعجلةصتابوأبم()639

الغرابجناحوكتابام(،)684الاخيرةالأيام

رصينة،ثقافيةمقالاتأيضاكتبتكماأم(.)869

بولاية،لوكبورتفيأوتسولدت.وشعرا،ومسرحيات

.نيويورك

-أ088)جريسإدواردلورنس،أوتس

البعثةفىوعضوالبريطانىالجيشفيضابطام(.219

كانتالتيالجنوبيالمتجمدأطقطبالبريطهانيةالاستكشافية

البعثةإلىانضم.سكوتفال!صنروبرتالكابتنبقيادة

جماعةفيأم،129عامعضوا!طن!سمام،0191عام

الجنوبي.القطبأإوصلتالتىالزحافات

فيصعوبةالصقئووجدآذاه،العودةرحلةوفي

أوتسمشى،بالنفسبطوليةتضحيةوفي.الاخرينمجاراة

الخيمةغادرأنوما.عاتيةثلجيةعاصفةفيبنفسهحتفهإلى

ما"لم.وقتفيأعودوقد،للخارجذاهب"أنا:قالحتى

فىوخدمالجيشإلىوانضم،لندنفيأولسولد

والهند.مصروفيإفريقياجنوب

زيترسامأم(.-475أ)793باولوأوئشيللو،

زخرفةأعمالأوتشيللورسم.النهضةعصرمنإيطافي

وتدل.المبسطةالأشكالوعلىالألوانأنماطعلىتركز

بالمنظور.ولعهعلىكذلكرسومه

ثلاثةمناظرأوتشيللو،أعمالمنمايعرفأحسنومن

منالأولالنصف)فيرومانوسانمعركةباسمتعرف

قسوةمنالرغموعلى(.الميلاديعشرالخامسالقرن

ولقد.زخرفيمسرحيبمظصتتسمالرسومفإن،الموضوع

)روأئعالرسمفىالزيشيةلوحاتهإحدىتفاصيلأعيدت

منالعديد،الأحرىالمميزةأوتشيللوأعمالومنفلورنتين(.

أهمبينومن)الفريسكو(.الجصىالتصويروحات



313أوتو

هوكوودجونالسيرلوحةرسمها؟التيالفريسكولوحات

نوحوثمالةنوحقربانالتورأتيةوالمناظرأم(،)436

.أم484و4741عاميبينوكلهاوالطوفان

عائلتهواسماسمهوكانفلورنسافيأوتشيللوولد

كلمةوهيأوتشيللو،بالحمملقبولكنهدونو.ديباولو

المبكرةحياتهوعنبالطيور.لولعهنظراالطائر،تعنيإيطالية

الخامسالقرنمنالعشرينياتأواخروفي.القليليعرف

فيالفسيفساءعلىبالرسمأوتشيللوعمل،الميلاديعشر

الجداريتينلوحتيهأنويعتقد.بالبندقيةماركسانتكنيسة

منوهماأم،431عامإلىتاريخهمايعود(،الجص)من

المتبقية.أعمالهباكورة

م(.291-6818)3فلتونريتشارد،أوتكولت

شعبيةنالهزليمسلسلأولألفأمريكيهزلىرسام

وكان،الأسبوعيالمسلسلهذاظهرألانتشار.واصععة

في،هوجانزقاقيدعى

جريدةفيام598عام

فيتصدرالتيالعالم

هذاوحققنيويورك

بسرعةكبيرانجاحاالمسلسل

ملحوظة.

الشخصيةوكانت

هوجانزقاقفيالرئيسية

دوجانميكييدعىصبيا

أوتكولتريتشاردطويلاثوبايرتديوكان

أطلقولذلك،اللونأصفر

بعدوفيماالأصمر.الطفلبعدفيماالشخصيةهذهعلى

الطفلباسمهوجانزقاقتسميةأعيد،أم698عامفير

الاصفر.

عرضاأوتكولتقبل،اسمنةتلكمنمتأخروقتوفي

لرسم(جورنال)نيويوركنيويوركمجلةفيمغربراتب

آخرفنانبتوظيفالعالمجريدةوقامتلها.الصورشريط

بينشديدةمنافسةنشأتوبذلكالأصفرالطفلليرسم

عليهماتطلقالصحفبعضجعلمماالصحيفتينهاتين

الأعمفر.الطفلصحيفتياسم

تعبيرجاءالأصفرالطفلالهزليالمسلسلمجىءومع

للجواطفمثيرةصحفيةكتابةتعنيالتيالصفراءالصحافة

أوهايو.فيلانكاسترفيأوتكولتولد.والأحاسيس

ساالحكمذاتالمناطقأكبرمنمنطقةأوقلسفورد

نسمة.؟00963لممكانهاعددبانجلترا،إسكسإقليمفي

والشعير.القمحبإنتاجعرفتزراعيةمنطقةأيضاوهي

وقريتيالتاريخيةوالدنسافرونمدينةالمنطقةتشمل

دونماو.وجريتثاكستد،

الصوفبإنتاجتشتهر،والدنممافرونمدينةكانق

،هاوسإندأودلىمبنى،التاريخيةمبانيهاومن.والبيرة

بمدينةويوجد،الميلاديعشرالسابعالقرنفيبنيالذي

عالمي.مطارإلمشانستد

.الألمانوالأباطرةالملوكمنثلاثةعلىيطلقاسمأوتو

حكمهمداموقدوالحفيد.والابنالأببينهممنوكان

.أم200حتى369عاممنالمشترك

الأباطرةأولم(.م-19739)2العظيمالأولأوتو

الرومانيةبالإمبراطوريةلاحقاماعرفحكمواالذين

ألمانياعلىكملكالأولهنريوالدهأوتووخلف.المقدسة

.م369عام

حاول،فقطسكسونيادوقيةأوتووالدحكموبينما

باجتيازم9ءاعاموقامبأكملها.ألمانيايحكمأنأوتو

أرغمولكنهإيطاليا.علىملكانفسهوأعلنالألبجبال

الاخرونالألمانالأمراءقامعندماألمانياإلىالعودةعلى

بولندافيالسلافيونوقامالبلاد،فيالثوراتمنبسلسلة

ألمانيا.بغزوالمجروقامت،وعصيانتمردبحركاتوبوهيميا

عامليخنهرمعركةفيألمجريينسحقمنأوتووتمكن

الرضوخعلىوالبوهيميينالبولنديينوأرغم،م559

بمعظمعائلتهأفرادبعضاستبدالمنوتمكن.لحكمه

برغندياأوارلزملكواضطر.عليهالمتمردينالألمانالأمراء

اهتمامهأوتووجهذلكوبعد.الألمانيبالحكمللقبولأيضا

وبذلك،سابقإيطاليملكأرملةمنفتزوجإيطاليانحو

م619عاموفيالعرلق.علىمنافسيهأحدعلىانتصر

وقامروما.فيقامتثورةليخمدالألبجبالأوتواجتاز

الإمبراطوريةعلىإمبراطورابتتويجهعشرالثانيجونالبابا

المقدسة.الرومانيةالإمبراطوريةانظر:.المقدسةالرومانية

الثانيأوتوكانم(.)559-839الثانىأوتو

حذوحذاوقد،م839عامحتىم739عاممنإمبراطورا

لومبارديمنكلعلىسيطرتهإبقاءحاولبأنأبيه

السلافية.الحدودعلىوالأراضيوألمانياوبرغنديا

بضمطالببأنيوصئمملطهأنالثانيأوتوحاول

إمبراطوريته،إلىإيطالياجنوبفيالمقاطعاتمنالعديد

دعاالذيالإغريقيالإمبراطورمنبالمعارضةقوبلولكنه

فيأوتوأملخاب.الألمانمحاربةفيلمساعدتهالمسلمين

فىأوتووتوفيإيطاليا.جنوبوغادر،م829عامكوترون

.جديدةلحملةيخططكانحيثروما

الثالثأوتوكانأم(.200-089)الثالثأوتو

فقدذلكمنورغم.والدهتوفيعندماعمرهمنالثالثةفي
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تح!صمادوجدتهوالدتهوكانت،الألمانعلىملكاتوج

عنه.نيابة

كبيراهتمامعندهيكنولمإيطاليافيالثالثأوتوعاش

القديمة.روماأمجاديعيدأنحاولوقدألمانيا.بحكم

السكسوني!!.الأباطرةسلالةانتهتوبوفاته

أصبحباداريأميرأم(.181867)5الأولأووو

فيالأتراكاصتلليونانأستاأذبعداليونانعلىملكأول

.اليونانان!:.م0831عام

يونانييكنلمالأنهمحبوباحاكماالأولأوتويكنلم

هذهوتقوم.العظيمةالفكرةتحقيقفيفشلوقد،الأصل

تحتكانتالتياليونانيةالشعوبجميعتحريرعلىالفكرة

كريتمقاطعاتفيالتىكالشعوب،التركيالحكم

ومقدونيا.وثيسالي

لمحاربةاشوسمعأطتحالفمستعدينأجونانواأوتوكان

أء.856و18د3عاميب!!ماالقرمحر!خلالال!تراك

قيام:منعتاأجوناراإلىقواتأرسلتاوفرنسابريطانياولكن

أ!الأأتوأرأجونانيودااعتبرو.الأتراكاضدالتحالفهذامثل

عامفيالعرشعنوعزلوه،الحطةهذهفشلعنالمسؤول

.أم862

فأعادشعبهأجلمنوإخلاصهمةبكلأوتوعمل

إنشاءوأعاديوناليةجامعةأولوأس!أثينامدينةبناء

إسبرطة.

النمسا.فيسالزبيرجفيأوتوولد

البنزينمحركانظر:.أوعستئيكولاسأوتو،

البزي!(.!حرك)تطور

المصطلحيشيرو.أجدابخطحتماكلالأولىصا!

أيضاال!وتوجرافاتتكونوقد.ماشخصتوقيعإلىغالبا

وهو.والخطوطاتوالوثائقكالرسائلالكتابةمنمطولةنماذج

.الشرقمنأكثرالغربفيشائعأمر

منكثيرةأنواعايجمإلناس.الأوتوجرافاتجمع

وأالتوقيعاتجمعفيالبعضيتخصص.الأوتوجرافات

الموسيقيين،والملحنين،المؤلفينبخطالمكتولةالأخرىاالمواد

ينظمونوآخرون.الرياضةوأبطالالسينماونجوم

ولرامج،الانتخابمث!معينةأحداثحولمجموعاتهم

مجموعةعلىالحصوأ!الهواةبعضويحاولالفضاء،

وأوالقضاةوالسياسيينالوزاراترؤساءتوقيعاتمنكاملة

نوبل.جوائزعلىالحائزين

لتحديدالاصطلاحاتمنعدداالجمعهواةويستخدم

المكتوبةالرسالةتسمىوهكذا.الأوتوجرافاتأنواع

)2(ى!طولم!فى!ع(

لأ)3(4!44،اطم"ثر!***3)ص!،لما

صسه!ىلحص!مى؟)5(

ح!هح!!)6(

!ك!ث!)8(حسنحثث!تث!!رككر!رعكل)7(

خ!س!!هيلا)9(

االض.ض!يلى،م!)!لمحهلرلمح!

!ضكض+

()14!م
5

(51)ءصسه!ىع!!!

(61)صفموولمجورعضههككحمههـك!

17(يع!ىحممهظبم."-!!

-

،لليود)2(ليتهوفنلانلودليغ1()اللشاهير:بعضتوقيعات

لدئارو(5)،ولست!ررورت(4)،كيلىهيل!!(3)،ستلا!

لي،روبرت)8(أيشحتاين،ألرت)7(حيبل،كلارك)6(ريحاد،

والتسطهن،جورح1(1)،غانديالمهاتما1(0)توي!،مارك)9(

بصورةوباسمه)الديحيروليمو(1)3،لمكواألراهام(1)2

لل،حراهامألكسندر1()5!رويد،مميجحوسد1()4(،عمودية

تاتتر.مارحريت(1)7تترتحت!ل،ولستولى(1)6

موقعةخطيةرسالةوموقعةاليدبخطكاملةبصورة

وأمطوعةمارسالةوتعرفخطا.سنداأو.م(،أو)ر.خ

الشخصقبلمنموقعةولكنهاآخر،شمخصمنمكتوبة

وثيقةالمصطلحانويشير)ر.م(.موقعةرسالةبأنهاالمعني

مثلقانونيةموادإلىعادة،موقعةووثيقةموقعةخطية

.الإيصالاتأوالمصارفشيكات

الشخصياتتوقيعاتيطلبواأنالجمعأ!واةويمكن

الرسائل.طريقعنوإماشخصيةبصورةإماالمشهورة

منأوالمزاداتفيالأوتوجرافاتشراءأيضاويمكنهم

يبيعونها.التيالأوتوجرافاتصحةيكفلونالذينالتجار

الاوتوجرافاتجمعهواةمعظملدىت!صنلاالبدايةوفي
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حقيقيا،الأوتوجرافكانإذاماتحديدعلىالقدرة

صحةمنللتأكدالدراسةمنسنواتعدةالأمروشطلب

والحبر.الورقمنالختلفةالأنواععلىوالعقودالكتابة

أخرىأنواعاخطأالجمعهواةمنالتجربةقليلويعدقد

وعلىاليد.بخطمكتوبةحقيقيةتوقيعات،التوقيعاتمن

)سكرتارية(مساعدونالناسبعضلدىيكونالمثالسبيل

الأفرادبعضويرسلبالبريد.المرسلةرسائلهميوقعون

الجمعهواةإلىتوقيعاتهمتحملرممائلأوبالجملةرسائل

الصورهذهعلىالتعرفويمكن.توقيعاتهميطلبونالذين

شعخصإلىموجهةليعستلأنها؟التوقيعلأصلالمطابقة

القلميسمىآلياجهازاالمشاهيرمنكثيرويستخدممحدد.

تخطأنالآلةوتستطيع.توقيعاتهملإمضاءالحركةالذاتي

الوحيدةوالطريقة.ساعاتثمانيفىتوقيع/0003

توقيعينمقارنةهيالحركةالذاتيالقلمتوقيععلىللتعرف

لاحينفى،متماثلةالحركةذاتيالقلمفتوقيعاتمنها

تماما.متماثلاناليدبخطتوقيعانيوجد

إلىالأوتوجرافاتقيمةتختلف.الأوتوجرافاتقيمة

منقالببسعرتباعالتوقيعاتفبعضكبير،حد

بمامكتوبةرسائلتباعأنيمكنحينفي،الشوكولاته

عموماهموالمشهورون.جديدةمميارةاوبيتثمنيساوي

تكونقدول!شممعرا.الأعلىالأوتوجرافاتأصحاب

كانإذاأيضاالثمنغاليةشهرةالأقلأولئكأوتوجرافات

الأوتوجرافاتتكلفوقد.عاديغيرالبحثموضوع

أيضا.المالمنكبيرةمبالغالموقعةالمهمةوالوثائقالنادرة

الحربإعلاناتعلىالوثائقهذهمثلتشتملوقد

وتساوي.للخطاباتالموقعالنصأوالسلامومعاهدات

معا-مجموعةتكونعندما-واحدشخصأوتوجرافات

المتفرقة.أوتوجرافاتهمنأكبرقيمة

قيمته.منالحالاتبعضفيأوتوجرافمحتوىويزيد

سيرهفيهايصفأرمسترونجنيلالفضاءرأئدكتبهافرسالة

حدإلىثمينةرسالة،المثالسبيلعلى،هيالقمرعلى

الفضاءرائديوقعهامطوعةشكررسالةتكونبينماكبير،

نسبئا.القيمةقليلةنفسه

أليسكاروللويص!كتابمنخطةنسخةأنكما

وأ،نفسههورمممهاالتيالرسوممعالعجائببلادفي

حدإلىقيمةأضمياء،نابليونكتبهاالأهميةبالغةرسالة

العلني.للمزادعرضتماإذاعالبسعرتقدروربماكبير،

والونجفلوودزورثهنريالشاعركتبهارسائلولكن

جذا.الثمنغاليةوليستمتوافرةرسائلهيفكتورياالملكة

نأالجمعلهاوييمكن.الأوتوجرافاتعلىالمحافظة

منطبقاتبينيضعهاأو،ألبومفىالأوتوجرافاتيلصئ

لونهاماصفرأردونللحيلولةالأحماضمنالخاليالورق

شفافةظروففيالأوتوجرافاتالجمعهواةويضع.الزمن

ال!وفوهذه.مجلدةغيرأوراقايضممغلافداخل

وتضئ.الاستعمالوسوءالأوساخمنالأوتوجرافاتتحمي

منمصنوعةحافظاتفيعادةالأوتوجرافاتالمكتبات

مانيلا.قنب

إعلانأنو:،الأوتوجرافاتمننماذجعلىللاطلاع

.لأدبا،لإنجليزيا،لاستقلالا

منالأثقلالجويةالطائراتمنطرازالأوثوجيرو

منلدلآدوارةمروحةبوساطةالجوفيمحلقةتبقىالهـواء

طائراتومعظم.الطائرةفيالحالهوكماالثابتةالأجنحة

.التوازنلحفظوعريضةقصيرةأجنحةلهاالأوتوجيرو

فىمرورهاأثناءنفسهاتلقاءمنالأوتوجيرومروحةوتدور

التيالمروحيةالطائرةعنالطائرةهذهوتختلفالهواء.

الرئيسيالهدفأما.بمحركدائماالدوارةمروحتهاتشغل

عبرالمركبةلجذبالدافعةالقوةتوفيرفهوالأوتوجيرولمحرك

الهواء.

وجهازمسنناتباستخدامالدوارةالمروحةتعمل

المسنناتهذهوتنفصل.بالمحركمتصلالمسنناتلتعشيق

تواصلالدوأرةالمروحةشفراتولكن،الطيرانأثناء

مفصلةماحدإلىمرنةالدوارةالمروحةيجعلوما.الدوران

الهواءتياريضربفعندما.شفرةكلمحورعندموضوعة

إلى)الجذبالارتفاعيحدثالدائرةالشفراتمنكلا

طائراتصممتفقد،ذلكعنوفضلا(.الأعلى

فإنهالشفراتالهواءتيارضربإذابحيثالأوتوجيرو

محورها.حولالأمامإلىجذبهافي-كذلك-يتسبب

نفسهاتلقاءتدورالشفرأتيجعلالأمامنحوالجذبوهذا

محلقة.الطائرةويبقيآليبشكل

--ص!سيمك!+!!ور!ب!يلآص+--+س+ن!كح!+س-ءول

لإبقائهاالمروحيةالطهائرةمروحةتشبهدوارةمروحةلهاالأوتوجيرو

هدهاستخدم!وقد.الأمامإلىلحذبهاأما!يةومروحة،محلقه

القردم!والثلاثينياتالشمريسياتخلالأ!اسيةل!ورةاتالطا

مأ039عامالتقطتوالتي)أعلاه(الصورةتظهر.الشسرين

.نيويوركمدينةفوقمحلقةوهيالأوتوحيرو
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إلى32بسرعةتطيرأنالأتوجيروتستطيع

فيساكنة)البقاءالتحويمولاتستطيعكماساعة225

قصيرمدرجإلىتحتاخأ،توجيرو1ولكن،كالمروحيةالهواء(

تهبطلىصتقريباعمودياوتستطئالنززل،للإقلاعجدا

صغير.مكانفي

مخترعوهولاممييرفاديخوانقامأم239عامفي

أنتجتوقدللأتوجيرو.ناجحطيرانبأولأسباني

،واليابانالمتحدةوالولاياتأوروبافيبعدفيماالأتوجيرو

قدرةوأكثرأسرعهىالتىالمروحياتنهائيابهاواستبدلت

.المناورةعلى

ومسرحي،سينمائيممثل(.-أم)329ليتر،أوتول

مسرحيةفىهاملتبدورقامعندمانجاحاتهأكبرحقق

عاما!ط!ىااهسرحبافتتاحأ!للاحتفاأنتجتالتيهاملت

الجنديدورأيضاأوتولبهاقامالتيالأدوارومن.أم639

بسبجهشازأسذياالقامةوالطويلوالقصيرالطويلفيلمفي

.العامممثلبجائزة

دورفهوشهرةأوتولبهاقامالتيالأدوارأكثرأما

عامعرضهتمالذيالعربلورنسفيلمفيلورنص!

.أم629

بيكيتفيلمفيالثانيهنريالملكبدورأوتولوقام

.أم639عام

ليومافيلماأوتولفيهاظهرالتيالأخرىالأفلامومن

ليلةوفيلمام(،)95!إنجلترابنكفيهسرقواالذي

الشتاءفيالأسدوفيلمأم()679الجنرالات

و!يلمأم()969تشيب!رمستروداعاوفيلمأم(،)689

الحاكمةالطبقةوفيلمأم(،)719مرفيحرب

العدائيوفيلمأم(،)789زولوفجروفيلمم(1)729

وفيلمأم(،)849الناديجم!وفيلمأم(،)819

أم(.)869الأخيرالإمبراطور

المكارالذكرعلىفتشتملالتلفازيةأعمالهأما

أم(.)839وكيمأم(،)979الماجنةوالمدينةأم()769

ودرس.أيرلندافيجالوايفيأوتولبيترشيموسولد

.لندنفيالتمثيللفنالملكيةالأكاديميةفيالتمثيلفن

تتطلبمهاملإجراءالآلاتاممتخداح!الأوتوماقي

منمختلفةأنواعفيالاوتوماتيةوتستخدم.ماقراراتخاذ

خطورةتشكلالتيأو،المعقدةأوللضجرالممسببةالأعمال

في(الالي)الإنسانالروبوتويقومبها.القائمينعلى

يعتبرهاالتجميعخطوطفوقرتيبةمهامبإجراءالمصانع

تضبطالمنازللعضوفي.للمللمسببةالناسمنكثير

وتكييفالتدفئةأنظمةفيالحرارةدرجةالحرارةمنظمات

.المياهسسخاناتوفيالطعاممبرداتوفيالأوتوماتيةالهواء

عملبضبطالقلبضرباتتنظيمآلاتتقومالطبوفى

وتستخدم.القلبفيمتاعبمنيعانونالذينعندالقلب

أنظمةالأصنافومخازنأحامةاأ!والمحاالجملةأسواق

الأصنافوطلبالدفاتربمسكتقوممحوسبةأوتوماتية

الأوتوماتيةالالاتتقومالتصنيعوفي.الخزونوضبط

قاملومماوأرخصوأدقأسرعبطريقةالمنتجاتبصناعة

منأقسامفيأوتوماتيةمعداتوتستخدم.الإنسانبها

منالعاليةالمستوياتتضرأنيمكنحيثالنوويةالمفاعلات

بالعاملين.الدريالإشمعاع

تسمىصغيرةنبائطالأوتوماتياالنظامفيويوجد

وبعضالالةعملنتائجحولالمعلوماتتوفرالمجسات

المعلوماتهذهتدخل.أدائهاعلىتؤثرالتيالبيئيةفالظرو

التعديلاتتتخذأنللآلةيتيحمماالانىمالنف!اإلىمباشرة

بالتغذيةهذاالذاتيالضبطنظاميسمىر.أضروريةا

لضبطالراجعةالتغذيةاستخدامو.المرتدةأوالراجعة

هيفالميكنة.الاليةأوالميكنةمنالأوتوماتيةيميزألالات

للإنسانالطيعيةالقدرةمحلالميكانيكيةالقدرةاستخدام

الأوتوماتيالصناعيالروبوتويستخدم.الحيواناتأو

التيالسيارةمنبعينهنموذجتمييزفيالراجعةالتغذيةنظام

وأينكيفيقررأنبذلكالروبوتويعستطجععليها.يعمل

تمررعندماالمبيعاتيسحلمركزيسوقفىأوتوماتىتحصيلنظام

عليها.المطوعةالحتمفرةديقرأإلكترونىكشافدوقالأشياءالبائعة

لكللالمحزونسجلايحفطحالمعوبإلىالمعلوماتهدهوتر!ل

.المشتريات
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الميكانيكيالروبوتلدىلي!ر.الختلفةالىميارةأجزاءيلحم

إذأعملهتعديليستيملاوبذلكرا-جعة،تغذيةنظام

كلبلحامالروبوتهذامثلويقوم.مغايرةظروفواجهته

نموذجعلىاستخدامهويمكنتماما،ذاتهالموضهحفيجزء

ما.وقتفيالسياراتمنفقطواحد

إلا.السنينمئاتمنذالأوتوماتيةالأجهزةامشخدامتم

أواخرمنذالالاتلإدارةالثمنرخيصةالحوارربتوفرأن

الأنظمةتطويرإلىأدىالعشرينالقرنمنالسبعينيات

نمويتسببأنالناسمنكثيرويتوقع.الأوتوماتية

الالاتاستبداليتمحيثمتزايدةبطالةفيالأوتوماتية

الأوتوماتيةأنآخرونيعتقدبينما،ال!املينمنبكثير

وإدخالالصناعيالنمونحوحافزاتكونسوفالمتزايدة

متزايدةأعدادإلىالحاجةتوجدأنويمكن.جديددوظائف

وصيانتها.الأوتوماتيةالأنظمةلبناءالؤيينالعاملينمن

الأوتوماتيةالاستعمالات

تحتويمهامباجراءالأوتوماتيةالأنظمةتقومأنيمكن

الناسعلىيصعببحيثالتعقيد،بالغةقراراتعلى

فيأيضاالأوتوماتيةوتستخدممحدود.وقتفياتخاذها

الناسعليهايقدرلاالتيالمهنيةأو،والمملةالرتيبةالمهام

الالاتبعضوتصمم.طويلةفتراتمدىعلىبكفاءة

وإضافة.للناسآمنةغيربيئاتفيتعمللكمبالأوتوماتية

أوتوماتيةمعداتتستخدمعديدةشعركاتفإنذلكإلى

وأأناساامشخدمتإذاعمااقتصاديةبطويقةتعمللأنها

أوروماتية.غيرمعدات

الأنظمةتستيم.المعقدةالقراراتصنعفي

وعلى.الناسإمكاناتتتخطىقرارأتصنعالأوتوماتية

العشرينالقرنمنالستينياتمنذإنهةالمثالسبيل

إشاراتلضبطأوتوماتيةأنظمةعديدةمهدناسمتخدمت

وتقوم.انسياباأكثرالمروريكونحتىالضوئيةالمرور

الطريقعلىالمركباتعددبتحديدالرصيففيمجسات

.مركزيحاسوبإلىالبياناتهذهترسلثموسرعاتها،

كثيرةأخرىومعلوماتالبياناتهذهالحاس!وبويستخدم

يرسلعندئذ.المنطقةفىالمرورإشاراتتوؤيتكيفيةليقرر

البناياتوفي.الضوئيةالإشاراتإلىالضصروريةالإشسارات

الكهربائيةالمصاعدحركةبضبطالحواسيبتقومالمزدحمة

الوقتهذاوتقعسيمللمصعدالناسازشظاروقتلتقليل

طابق.كلفيالمنتظرينعلىبالتساوي

أسرعالقرأراتاتخاذالأوتوماتيةتستطئالأنظمةكما

فيتطرالسريعةالحربيةفالطائرات.الناسيستطعمما

رادارلتتحاشىمنخففمةارتفاعاتعلىالأحيانبعض

الطائراتهذهفإنبالعوائقالاصطدامولتجحبالعدو.

تعملالتيالأوتوماتىبالتوجيهتعملرادارأنظمةتستخدم

.الطائرةقائدمنأسرع

الناسمنكثيريعتبر.المملةالرتيبةالوظائففي

فيالتجميعخطعلىالعملمثل،الرتيبةالبسيطةالوظائف

فيصعوبةويجدون.والمهانةالمللفىممبباما،مصنع

منالنوعهذالأداءالضروريةالتركيزدرجةعلىالمحافظة

الالاتأنبيد.طويلةفتراتمدىعلىالأعمال

التجمئمثلالرتيبةللأعمالمناسبةتكونالأوتوماتية

المصنعة.المنتجاتوتعبئةوالتفتيش

نأالأوتوماتيةالآلاتتستطيع.الامنةغيراليئاتفي

أنظمةتطويروتم.للناسالامنةغيرالأوساطفيتعمل

فيالماءتحتالأنابيبخطوطبإصلاحاتللقيامأوتوماتية

.الأخرىالكواكباكتشافوفيجدا،عاليةضغوطظل

الرذاذأكشاكفيالاليالروبوتبوساطةالسياراتوتطلى

فيعالقةالبويةمنالتركيزعاليةجزيئاتعلىتحتوىوالتي

الآلىالروبوتويقوم.الناسعلىضرراتشكلالهواء

شرإعادةثمالمطلوباللونوتحديدالسيارةموضعبقياس

أكثرودقةبسرعةعملهويؤديبعيد.حدإلىالمطابقاللون

الطلاء.فاقديقللكما،العاديالإنسانمن

عادةالأوتوماتيةالأنظمةتستطيع.التكلفةتوفيرفي

ويبلغ،الإنسانيستطجعهمماأرخصبويقةمابعملالقيام

العملياتمنبكثيريقومالذيالبسيطالاليالروبوتثمن

عمالمنلثلاثةواحدعامومزايارواتبمقدارالصناعية

صاحبفإنالأولالعامبعدأنهإلا.محلهمحلوردية

هذامثلباستخدامهالمالمنمبلغادخاريستطعالعمل

لرجالالأوتوماتيةاممتخدأمويسمح.الاليالروبوت

يجعلوالكيسينفقونهكانواالذيالمالبتوفيرالصناعة

الادميين.للعاملينآمنةالعملمناطق

العامةوالمحالالكبرىالألمسواقمنكثيروتستخدم

بهايقومكانعديدةبوظائفللقيامأوتوماتيةأنظمة

الإلكترونيةالنقديةمسجلاتوتدق.السابقفيالمديرون

معلوماتإدخالويتمما.شيءيباعمرةكلفىجرسا

البضائعمنللمتبقىسجلايحفظحاسوبإلىهذهالبيع

ما،مخزوننفادبموعدالحاسوبويتنبأ،الخزونفي

تماما.ينفدأنقبلالخزونلهذاشراءطلبتحريرويستطيع

الدعايةحملاتتأثيريقومأنأيضاالحاسوبويستطع

تخفيضفيالأوتوماتيةهذهمثلوتساعد.المبيعاتعلى

أكثر.بكفاءةوالعملالنفقات

المعداتبإحلالالتوفيرالصناعةلرجاليمكنكما

الروبوتأنواعمنوكثير.القديمةالالاتمحلالأوتوماتية

برنامجتغييربمجردمختلفةمهاملتأديةتعديلهايمكنالالي

استخداممنالصناعةرجالتمكنالمقدرةوهذه.الحالمموب
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منهاكلتقومالاتعدةبعملللقيامواحدآليروبوت

على،بالحاسوبيعم!!الذي،اشوبوتوقدرة.واحدبعمل

منصغيرةكمياتبصناعةتسفللمنتج!تالتنوع

منأيضاتم!ضهمو،اقتصاديةبطريقةالمتحصصةأطختجاتا

أرخصبطريقةألمنتجاتاأنواعأو،والنماذجالأساليباتغيير

.وأ!عه!ط

الأوتوماتيهتعملكيف

الراجعةاضغذيةاعلىتوماتيةالأواالأنظمةكلتعتمد

الأسامميةالعناصرتوضحأنويمكنأدائها.فيللتحكم

المنزلية.أضدفئةامنفاأطريقعنالراحعةللتغذية

حرارةدرجةعلىالمحافظةهوالتدفئةلظاممنوالغرض

منالأوتوماتياالتدفئةنظامأفويتأ.مع!تحدعندالغرفة

ضمطهوالمدخا!فإنالنظامهذاوفى.والمحرجألدخلا

ححوائضهـتولةا!طلوأ!رفةاحرارددرجةايالثرمو!عتات

رأيسبغيبمااخفاءاا!دخ!!وجخبر.الفعليةالحرارةدرجة

الخرت.عليهيحون

،الخرجأتحياسمجساتالأوتوماتيالنظامويحتاج

الحرارةمقاييسولقيس.المجساتمنكثيرةأنواعوهناك

الخرص!وهي،أخرفةاحرارةدرجةالمنزلفي)الترمومترات(

الأخرىالأنظمةامجساتوتقيس.أصدفئةالنظامالفعلي

والحجمأ!مغطواواللونالكيميائيالتركيبمثلمتغيرات

.أ!زنوا

لالخرجالفعليالخرجالأوتوماتيةاالأنظهمةتقاردو

نظاموفيا!لقارنات.تسمىأجهزةباستحدام.المطلوب

قراءةيقارنإنه.المقارنبوظيفةالثرموستاتيقومأضدفئةا

عندهايضبطالتيالحرارةودرحةالحرارةمقياس

الخرجعنللنظامالفعليالمحرجاحتلففإذا.موستاتافي

التحكم.جهازإلىخطأإشارةيرس!!المقارنفإنا!طلو!

فيالخطألتصحيحعملهينبغيماالتح!-جهازويقرر

.الخرخ

جهازعمل،التدفئةنظامفي،الثرموستاتويعمل

التغذيةأنظمةوفي.المقارنعملإلىبالإضافةالتحكم

هوالتحكمجهازيكونأنيحوزتعقيداالأكثراالراجعة

.الحاسوب

فيهالتحكميتمأوتوماتينظامأيمنالحزءويسمى

ويوجه.بالعمليةالخرجوتغييرالراجعةالتغذيةلوساطة

التدفئةنظاموفى.الخرجأضصحيحأ!مليةاأخح!-اجهاز

ويقوم)الغلاية(.المرجلداخلاحمليةاآالمنزش

الغرفة.حرارةدرجةشفعأخلايةابتشغيا!أضرمو!شاتا

درجةمستمرةبصفة()المجسالحرارةمقياسيعين

الثرموممتاتيتوقعأنويجوز)الخرج(.أخرفةاحرارة

الكفايةفيهبماارتفعتقدالغرفةحرارةدرجةأنالمقارن

)المدخل(.الثرمومشاتعندهاضبطاكتيتلكلتوافق

عملويبطلالتحكمجهازعملالثرموستاتيعملعندئذ

.اللازممنأكثردافئةالغرفةتصبحكيلا)العملية(المرجل

يستحدمالالىالروبوت

تحتجالتيالليزرأشعة

الدقةعاليةضوئيةحزما

فيمعينةألعادقياس!ي

أتاءالسياراتأحسام

ويستحدم.الإنتاح

المعلوماتهدهالحاسو!

الأحطاءعلىللتعرد

تصحيحهايمكنحتى

تستفحلألىقمل

المشكلة.
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مكارفيلتحكمازجهافرفيكرفة

إلىراحعةتعذيةتغدىثممحسبوساطةالحقيقيةالغرفةحرارةدرحةتقاس.الراجعةالتغديةعلىيعتمدالحرارةدرجةفىالأوتوماتىالتحكم

جهازيبعثوعندئذما.حطأوحودإلىتشيررسالةشكلعلىالتحكمجهازإلىيريممللي!هماوالفرق.المطلوبةالحرارةبدرحةلمقارنتهامقارن

العرفة.إلىالساريةالحرارةاضبطللعلايةتصصحيحإشارةالتحكم

بالأوتوماتية.الراجعةالتغذيةجمئأنظمةتعملولا

مراقبإنساننظربلفتالمقارنيقومالأنضمةبعضوفي

التحكم.جهازبعملعندئذالإنسانويقومأخطاء.بأية

أتخاذيستطئالنظامحينالفعليةالأوتوماتيةوتوجد

إلا.المراقببدوريقومشخصعلىالاعتمادبغيرالقرارات

بحيثصممتالتيالكليةالتحكمأنظمةبعضتوجدأنه

.طارئأمرحدوثحالةفيعملهاالإنسانالمراقبيتولى

بوساطةالأوتوماتيةالأنظمةبعضتعليمويمكن

متىللحاسوبالمشرفهذاويوضحأدائها.علىالمشرفين

نأالحاسوبيتعلمالطريقةوبهذه،الصمائبالقراريتخذ

نفسها.المماثلةالظروفتحينحيقالمماثلالقرارإلىيصل

تتعلمبحيثالأوتوماتيةالأنظمةتصميمأيضاويمكن

الحاسوبويقوموالخطأ.المحاولةبطريقةالذاتيةخبراتهامن

إشاراتفيبسيطتعديلبإجراءالتحكمجهازبعمل

هذهعنالناتجةالتأثيراتالحاسوباقبويم.التصحيح

تعطيالتيالأفضلالتصحيحاتيستخرجحتىالتعديلات

الاوتوماتي.!لنظامالأفضلالأداء

والوظائفالأولوماتية

كبيرالتصنئكددفىيعملكانالسنينعشراقطمنذ

العشرينالقرنمنالتسعينياتأوائلوبحلول.العمالمن

الصناعيةبالدولالتصنيعفىيعملونالذينعددأصبح

وظائفوضاعت.العاملةالقوةمنصغيراجزءايمثلون

الشركاتنزوحبسببالمعروفةالصناعيةالدولفيكثيرة

منكثيرويعتقد.أقلأجوراتدفعحيثأخرىدولإلى

زيادةنحوتتجهأنالصناعيةالدولعلىيجبأنهالناس

حتىالعمالةتكاليفوخفضالإنتاجيةلزيادةالأوتوماتية

الدولفيالصناعةمعفاعليةأكثربصورةالمنافسةيمكنهم

نأشأنهامنالأوتوماتيهفيالزيادةهذهأنبيد.الأخرى

وظائفهم.العمالمنكثيراتفقد

يتعينالذينالناسعددحولالاقتصاديونويختلف

.المتزايدةالأوتوماتيةبسببوظائفهميتركواأنعليهم

بسببتفقدالتيالأعمالمنالكثيرأنالخططونويتوقع

وسوف.المهارةمنالدنياالمستوياتفيستكونالأوتوماتية

ضغوطاالدنياالمهاراتوظائفمنكبيرعددإلغاءيضع

تأهيللإعادةوالمدارسوالصناعةالحكومةعلىعظيمة

العماليةالاتحاداتمنكثيرسعتوقد.المستبعدينالعمال

أصحابوعدحيثعقودبمعلىللحصولالدولبعضفي

وظائفهمفقدواالذينالعمالتدريبلإعادةالاعمال

الأوتوماتيةفيهأزالتالذيالوقتوفى.الأوتوماتيةبسبب

وأصئ.المهرةالعمالعلىالطلبتزايدالدنياالوظائف

الأوتوماتيةالأنظمةوبناءلتصميممطلوبينالناسمنكثير

وصيانتها.

مجتمعنحوالتحولأنالاقتصاديينبعضويعتقد

إلىويشيرون.العملقوةفياضطرابايسببلنأوتوماتي

فيالمتوقعالعمروزيادةالمواليدمعدلفيالانخفاضأن

السنكبارنسبةازديادإلىتؤديسوفالدولمنكثير

ظلفىالوظائفعددقلةمنوبالرغم.السكانبن

العمالية.القوةإلىأقلعدديضاففسوفالأوتوماتية

المطلوبينالعمالعددنقصإلىالأوتوماتيةتؤديوقد

بالضرورةتؤديلنول!ضهاما،سلعةمنمعينلتصنئقدر

صناعةفيالمستخدمينعددفيكلياضمحلالإلى

!!

الحرارةدرجةالحرارةدرجة

للغرفةالمطلوبةللغرقةالحثمه
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الأوتوماتيةتستحدم

الأشياءصحماعةفىآلات

يستطيعكاأسرع

الرولوتأدرع.الإنسالى

والى،اليمينعلى،الآلي

قطعلتجميعتقوم،أسفل

لتصحعدقيقةإلكترونية

حاسوبا.منها

بدرحةازدادماصناعةمنتجاتعلىالطلبأنولوبعينها.

إلىاصناعةاتحو!معحتىأسةأعمااترتفعفسوفكافية

أجورفيوالانخفاضالمتزايدةالكفاءةإن.الأوتوماتية

التنافسعلىالصناعةتساعدقدالأوتوماتيةلفعلالعمالة

الصناعةرجالالأوتوماتيةتساعدوقد.العالميةالأسواقفي

وبهذه.مبيعاتهمححماوزيادةالأسعارتخفيضعلى

أكثر.وظاثفمعهاوتنشأتنموأنللصناعةيمكنالطريقة

تاريخيةنبذة

المعروفةالنماذ!أوائلمن.الأوتوماتيةبدايات

عاممصرفيبايلإسحندريةوجدتمائيةساعةللأوتوماتية

أ،وبالاءمليءسهـتفعسميرإناءبثاوكان.تقريبا.مت002

إلىأعتحةاحلاا!أطاءايسماببحيث،القاعقربفتحة

الماءمستوىوكاد.الوقتلتوضيحعلاماتعليهاقارورة

ينخفضوعندما.اليومأثناءالوقتإلىيشيربالقارورة

الحالوبطبيعةالماء.ضغطيقلالكبيرالإناءفيالماءمستوى

إلىالماءسريانمنيبطئ!عوفالمتناقصالضغطفإن

عوامةعلىاحتوىالساعةفيالكبيرالإناءأنبيد.القارورة

وعندما.الفتحةمقدارفييتحكمبجهازمتصلةكانت

اتساعا،أكثرتصبحالفتحةفإنالإناءفيالماءمستوىيهبط

وتكونالقارورةخلالالماءلسريانثابتامعدلآتحفظوبذلك

فيأيضااحوامةااستخدمتوقد.دقةأكثرالساعة

هذهأستومازاأغدماء،االروماناخترعهاحيثالمراحيض

.هذهأيامناإلىالمراحيضفيتستخدمالعوامات

تلقاءمنتعملآلاتاختراعفيالعربالعلماءبرع

)المي!!انيكا(.الحيلبعلملديهمعرفبمامستعينيننفسها

كانتوقد)الفيزياح!(.والمسلمينالعربعندالعلومانظر:

أسه!علىصمموهاالأشكالمتعددةرفعآلاتلديهم

ومضمخاتطواحينوصنعوا،الأثقالجرتسهلميكانيكية

كما.الجزريالرزازابنمضخةأشهرهامنالماءلسحب

هـ،أ!2عامالرشيدهارونأهداهاالتيالساعةعدت

تسقطبحيثصنعتفقد،أعجوبةشارلمانإلىم708

إيقاعاتحدثصغيرةكرةساعةعشرةاثنتيكلمضيبعد

عشرةاثنتيمنتقفزحصاناعشراثنابهاوكانجميلا،

ملة.كطدورةأعساعةادارتكلمابوابة

القرنأواسطفيشاكربنموسىبنأحمدصنع

السوائلمنمحددةكميةمنهاتنزلدناناأ!جرياالثالث

ثمبالسوائلتمتلئالاتصنعكماامشراحة،فترةتعقبها

عندذاتيةبصورةصوتاتحدثالةواخترعتلقائيا،تفرغها

انطلاقةكانتثم.الحقولفىمعينحدإلىالمياهارتفاع

ماأسماسعلىأوروبا!يالحديثبشكلهاالأوتوماتية

الومعو.بالعصورسميماإبانالعربيةالعلوممنا!شقوه
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جيمصالأسكتلنديالمهندسشيدأم787عاموفي

الالةصعرعةلضبطالمرتدةالكرةضابطسميجهازاواط

لأولعلامةالمرتدةالكرةضابطاستخداموكان.البخارية

للأوتوماتية.صناعياستخدام

التوجيةأجهزةطبقت.العشرينالقرنخطل

أنظمةاممتخدمتوقد.كثيرةعملياتفيالأوتوماتية

لأولالجيرولممكوباتبوساطةالموجهةالأوتوماتيةالتوجيه

استخدمتث!ا،السفنفيالقرنهذامنالعشرينياتفيمرة

انظر:.الثلاثينياتفيالطائراتفيمنتظمةبصفةذلكبعد

جودةتطويرتمأيضاالوقتهذاوفي.الآليالربان

بالتغذيةتعملمضخاتباستخدامالهاتفيةالإشارات

الإنتاجفيالأوتوماتيالتحكماستخدامويعود.الراجعة

أيضا.القرنهذاأوائلإلىالبترولوتكريرالكيميائي

(أم459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثارتوقد

علىطرأتالتيالتحسيناتوأدت.الأوتوماتيةتطوير

للطائراتالمضادةالمدأفعإدخالإلىوالإلكترونياتالرادار

صرعةالراداريقيس.أم449عامفيأوتوماتياالموجهة

بحسابإلكترونيةأجهزةتقومثموموضعهاالعدوطائرات

المدفع.توجيهموضع

الصوارببالرادارالحديثةالتوجيهأنظمةوتوجه

الخمسينياتوخلال.مماثلبأسلوبأهدافهاإلىالموجهة

فيالرقميالتحكمأنظمةاستخدامفيالصناعةبدأت

تغذىالعدديالتحكمنظاموفي.الورشآلاتتشغيل

علىمسجلةعدديةشفرةهيئةعلىالتشغيلبتعليماتألالة

القياممنالالةالشفرةوتمكن.بلاستيكيأوورقيشريط

والتحكم.الإنسانيالعاملتدخلبدونمتنوعةبمهام

ليسفهولذاالراجعةالتغذيةعلىيتوقفلاالعددي

لاستخدامالطريقمهدتأنهاإلا.خالصةأوتوماتية

الأوتوماتية.الصناعيةالروبوتات

.أم169عامصناعىآليروبوتأولاستخدموقد

فيواستعمل،حاسوببوساطةفيهالتحكميتموكان

كانالثمانينياتأواخروبحلول.السياراتلتجميعمصنع

آليروبوت000332حواليالمتحدةالولاياتلدى

وفيالإل!ضرونياتصناعةفيمنهاكثيرعمل.صناعي

وعمل.الثقيلةالتشييدوالاتوالطائراتالسياراتإنتاج

وأكثرالغربيةفيءأوروباصناعيروبوت000.35حوالي

منالكثيرويستخدم.اليابانفيروبوتأ..؟...من

الإلكترونيةالصناعاتفياليابانفيالصناعيةالروبوتات

.السياراتصناعةوفما

مصابأنوالمهندسينالاقتصاديينبعضيعتقد

المصافهذهمثلوفي.تماماأوتوماتيةستكونالمستقبل

بو!ماطةالعملياتكلفيالتحكممميتمالأوتوماتية

.الحاسعوب

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الحاسو!المؤازرةالآلية

الروبوتلةاجطهاا

بعدعنالتحكم

غربفيفاسوبوركينادولةعاصمةدو!جوأوب

.232.424سكانهاعددفيها.مدينةوأكبرإفريقيا،

مركزيةمنطقةالمدينةهذهفيتوجدفاسو.بوركيناانظر:

تقامعديدةمساجدأيضافيهاويوجد،عصريطالغذات

القائدناباموروقصرأيضاالمدينةفيويقع.الصعلواتفيها

أوجادوجومدينةفيويوجد.الموسيلشعبالتقليدي

أه!ا.الإفريقيللفنومتحف،وجامعةجوي،مطار

،والمشروبات،الأغذيةتعليببهاالرئيسيةالصناعات

والأقمشة.البناء،موادوإنتاج

الميلاديعشرالثانيالقرنفيأوجادوجومدينةأنشئت

عشر.الخامعه!القرنفيموروناباعاصمةوأصبحتتقريبا

شهدت.أم698عامالمدينةالفرنسيةالقواتواحتلت

أقيمتعندماأم459عامحتىطفيفانمواالمدينةهذه

ديولاسوبولوبمدينةالمدينةلتصل؟الحديديةالسكك

كثيرونسكانأجهاإنزحالوقتذلكومنذ.العاجوساحل

العمل.عنبحثا

)نبدةالصوممالبم)هي!ممي!سي(إثيوبيا:نظرا.دبأوب

.ريحية(تا

علىأوجرايشلالاتتقع.شلالات،أو!جرالي

أكبربينمنوهى.إفريقياجنوبفيالأورانجنهر

يوبيبجتونغربيكم09بعدوتمكللى،العالمشلالات

بمعنى،أوجرابيواسم.الشماليةالكابمقاطعةفي

الشلالأو،الهائلةالضجةذيالم!صانأو،الفارغالمكان

الخويشعبأطلقهالذيالدقيقالوصفهو،الصخري

المكتشفونأطلقوقد.الشلالاتعلىالمحليخوي

الملكشلالاتاسمالشلالاتهذهعلىالأوروبيون

أطلقهالذيالاسمولكن.هرقلشملالاتأو،جورج

بقى.الذيهوخويالخوي

سلاسلوبعد،صلبةجرانيتيةصخورفوقالنهريتدفق

بركةفيويصب،ام05منأكثرينحدرالمنحدراتمن

بحضفيعمقهاقياسمنيتمكنلمأنهإذجدا،عميقة

عامالشلالاتحولالوطنيأوجرابيمتنزهأنشئ.المواضع

هكتار.الافعشرةتبلغمساحةعلىأم669
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تبكا.(م9791-7091)جور،ديوجراأ

الحظعاثرةجماهيرإنهابكتاباشتهر،أسترالي

نينوكلوتا.هوالكتابلهذاالمعستعاروالاسمأم(،)579

مهاجرمشكلاتمضح!!ةبطريقةالروايةهذهتصور

علىالأخرىأوجراديكتبتشتمل.أسترالياإلىإيطالي

يفعلونهاالتيوالأشياءم(،0661)الحصةهذهاقبضوا

وجوجينأم(،69)9لجونيكاوةوفلفلم(،1)639لك

الرفيقأيهاصرختكوانهاأم(،719)الهالك

أم(،)779الجنوبفيالإنجليزيةواللغةأم(،)729

الهالكوتروبوأم(،)677الجنوبفىالمعاشرةوآداب

!امقنحاشهبعدالهالكفنتينكتابهنشرتمأم(.)789

سيدني.فيأوجراديلدر.أم819

بالقربأوجستوسجبليرتفع.جيل،أوجسثوس

أستراليا.غربىفيكارنارفونوشرقيليونزنهرمن

الأرضسطحشوتبارزةصخريةمنطقةأحجرعلىويحتوي

وعرضهاك!8وطوأ!ام377ارتفاعهايصلالعالمفي

ويرتفع.روكإيزحجمضعفإلىيصلوحجمها،كم3

ويعتقدأسحر،اسطحفوقءأ601أوجستوسجبل

نشأتالحباحوأ!أجازرةاالصخريةالمنطقةأنالجيولوجيون

ا!اضي.فىحدثزنزالبسبب

جلامورجانتمميمحلىحكمذاتمقاطعةأو!جور

المدنمنوهىبريدجندمدينةمنوتداربويلز،الوسطى

نسمة005013سكانهاعددأضطور.اسريعةأصناعيةا

أ!حمامناجمحولأساساالمقاطعةشممالفيالمدننمت

فيالحاليةأصناعاتاتشتمل.أم869عامانتهتوالتي

وتوجد،المكتبيةالمعداتوعملأ!ندسةاعلىالشمال

يشتملوإنتاجهاالجسوبفيالأخرىالصناعاتمعظهم

والمستحضراتوالماكيناتالإلكترونيةالبضائععلى

وتعتبرالتلفازوأجهزةالتجميلومستحضراتالصيدلية

بوت!صأ!.عندالبحرشاطئعلىمنتجعاأوجور

-)1826مونئيجوديماري،أوجيني

فرنساوإمبراطورةأسبانيةنبيلةأم(.029

أدت،الثالثنابليونزوجةبوصفهاأم(087-أ)853

بتفانيهاوعرفتأسفرنسية،االسيالحسيةالحياةفينشطارادر

إلىوأسرتهاهيلجأت.الكاثوليكيةعقيدتهاعنالدهشاعفي

الحربفيالفرنسيونبهامنيالتيالهزيمةبعدإنجلترا

عامزوجهاوفاةوبعد.أم8دا.عامالبرومعيةالفرنسية

الأسرةسياسةتوجيهفيرئيمسيادورامثلتأم873

المنفى.فيالنابليونية

منضخمذراعأوخوتسكبحر.بحر،أوحوتسك

يبالروسيا.الشرقيةالحدودفيالش!اليالهادئالمحيط

ويغصكم79.وعرضهأكمر006البحرهذاطول

إلىبيرنجبحرعنينفصل2،أكم006.527مساحة

روشا.انظر:.كامشاتكاجزيرةشبهبوساطةالشرق

المحيطعنالبحرالجنوبإلىال!صريلجزروتفصل

إبريلحتىنوفمبرمنأوخوتسكبحرالثلجيغص.الهادئ

والضبابالأعاصيرالأحيانمنكثيرفيبهويحدث

للموانئمائيتجاريكطريقيستخدمأنهإلاال!ضيف

وبعضآمورنهربهويصب.وأوخوتسكماغاداناشوسية

أ!مغيرة.انهارالأ

أمحنانية(.ا)القصيدةالشعرانظر:.الأود

ذاقطصذاتمقاووويجسثونوأودبي

005/15سكانهاعددبإنجلترا.ليسترشاير،فيمحلي

لأودبيالسابقةالحضريةالمقاطعاتتضموهي.نسمة

حيثليستر،شرقىجنوبالمقاطعةتقع.وويجستون

المحليةالصناعيةمنتجاتهاأهمومن.السكانبعضيعمل

الكهربائيةوالسلعوالبلاستيكوالجواربالأحذيةا

المصنع.أ!عامواأطباعةواأ!ندسيةوا

إقليممقاطعةيم!ىشهير،سياحيمئتجعأودتشور!

نسمة/04833السكانعددإفريقيا.جنوبفيالكاب

العالم،فىالنعامريشعاعممةاسمالمدينةهذهعلىويطلق

ري!استعمالدرجأم159وأم088عاميبينأنهإذ

هذهفىالمزارعونفاهتموالملابعر،القبعاتلتزيينالنعام

المدينةهذهفيفكان،النعامطيوربتربيةكبيرااهتماماالفترة

طيورمزارعيفإناليومأما.نعامة075لم...عنيقللاما

مناليومتربىوهي.فقطنعامة051و...يملكونالنعام

الجلود.أنواعأجودمنتعدالتيبجلودهاالاستفادةأجل

بزراعةالحاضرالعصرفىالمدينةهذهفيالمزارعونويقوم

والتبغ،،والفاكهة،والحبوبالبرسيممثل،الختلفةأضباتاتا

والعسلالألبانمنتجاتتحظىكماوالجوز.والخضراوات

أيضا.الاهتماممنبقدرالمشروباتوبعض

هذاعليهاأطلقوقد.ام847عامالمدينةهذهشيدت

فونريدفانبييترالبارونلذكرىتخليدابمالاسم

طريقهفىكانعندماأم773عامتوفيالذي،أودتشورن

.الكابلمقاطعةكحاكممخصبهتسلمإلى

وسطفيمهممافطممرالأودرنهرلهر.الأودر،

مساحتهأنكماكم،855حواليطولهيبلغأوروبا،

2.كمأ91!...حوالي



323جيمسجون،أودوبون

التشيكوسلوفاكية.السوديتجبالمنالأودرنهرينبع

يلتقيحيثبولنداغربيعبرالشمالاتجاهفيينسابثم

ويكوننيسا.لوسترزباسمرسميايعرفوالذييسابنهر

ويصبوألمانيا.بولندابينالحدودمعظمالملتقيانالنهران

ستاتين.بحيرةطريقعنالبلطقبحرفيالأودرنهر

الوأقعالبولنديإسششتسينميناءالمحيطسفنوتستخدم

الواقعةالأخرىالرئيسيةالمدنوتتضمن.البحيرةجنوب

مثلالبولنديةوالمدنألمانيا،فيفرانكفورتالنهر،على

تشيكيا.بجمهوريةوأوسترافا،وأوبولوروكلاو

نهريصلحيثوارتانهرالأودرنهرروافدتتضمن

نهرطريقعنبولندافيفيستولابنهرالأودرنهروارتا

البولنديةجليويسبمدينةالأودرنهرويتصل.نوتيلث

تموقد.قنواتطريقعنألمانيافيوأسبريهافلوبنهري

انتهاءبعدوألمانيابولندابيننيعساالأودر-حدودإنشاء

الشرقيةألمانياوعرفت.أم!45عامالثانيةالعالميةالحرب

هذهعلىالغربيةألمانيااعترضت.ام059عامالحدودهذه

بولندامعالاتفاقيةوقعتعندماأم079عامحتىالحدود

الحدود.وأقرت()السابقالسوفييتيوالاتحاد

نيجرمائدقا.(م394-؟434لي)حواسرودواأ

الإمبراطوريةمنهيا،الغربفيروماأباطرةآخرخلع

الغربية.الرومانية

نهرمنبالقربولدقدأودواسريكونأنالمرجحمن

الرومانىالجي!إلىانضمبألمانيا.الآنيعرففيماالدانوب

.الرومانتخدمالتيالبربريةللقواتقائداوأصبحالغربي

مئقواتهم476عامالرومانيةالحكومةرفضتعندما

ثورةفيبقيادتهمأودواسرقامفيها،للاستقرارأرضا

أغسطولوس،رومولوسالغربيالرومانيالإمبراطوروأقصى

هذاالمؤرخوناعتبرإيطاليا.علىبربريملكأولوأصبح

لسنينلكن.الغربيةالرومانيةالإمبراطوريةنهايةالحدث

وكانالحقيقبن.حكامهاهمالبرابرةجنرالاتكانعدة

صوريين.حكاماالأباطرة

كانأنهمنالرغ!اعلىحكمهفيمستقلاأودواسركان

يعترفلم.الشرقيالرومانىالإمبراطورزينولخدمةلمجظاهر

أرسل،948عاموفيلإيطاليا.كحاكمبأودواسرمطلقازينو

تراجعأودواسر.ليهاجمأومشروغوثملكثيودوركزينو

إعدامه.وتمم394عامفياستسلمحيثرافيناإلىأودواسر

أم(.85أأ-)785جيمسجون،أودوبون

الولاياتطيورورسموادرسوامنأوائلأحديعدأمريكى

تصورالتي،بالحياةالنابضةلوحاتهلهحققتوقد.المتحدة

.والثروةالشهرة،الطبيعيةبيئتهافيالطيور

مشهور،أمريكىوفنادتارلطبيعيعالمأودوبونجيمسجون

علىالطورصالزيتيةولوحاتهالواقعيةالمائيةلوحاتهبهعر!ماوأشهر

.المهاجرةالحمامةهذهغرار

.أم282عامحوالىلنفسهرسمها،أودوبونصورة

اا

!
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الغموضورسائلهأودوبونمذكراتأثارت.حياته

فيولدأنهإلىتشيرأ!ثائقاولكن.ونسبهأصلهحول

وبعدحاليا(.)هاييتيدومينجوبسانتو،كايسليس

ال!صيولي!!إلىتنتميالتي،أمهتوفيتقصيرةبفترةولادته

الصبي،أنإلىالبياناتوتشير.هاستيفي)المولدين(

بيهمبنفرنساإلىانتقلقد،رابينجانباسمعرفوالذي

وتبىشرنسيا.بحرياقبطاناكانالديأودوبونجان

ثمانيةعمرهكانعندمارسمياالصبيوزوجتهأودوبون

أحفادادعاءاتبطلانالبياناتهذهوتؤكد.أعوام

بأنورسائلهمذكراتهمقا!!يمنالمستمدةأودوبون

المفقود.فرنساعهدوليهوأودوبون

بإرسالبونأودرنأعبصاأااقا،أم308عاموفي

منأعربباغروفمماتسمىعزبةفيليعيشالشاب

الأمري!صية.ااهتحدةأ!الأياتبابنسلفانياولايةفيفيلادلفيا

الطيور.رسمفيطويلاوقتاالصغيرأودوبونأمضىوهناك

تجاريامحلاروزييروفرديخاندهوافتتحأم708عاموفي

التالي،العاموفي.كنتاكيبولايةلويسفيلمدينةفيعافا

ميلفيلهجارةوهىبيكويل،لوسيمنأودوبونتزوج

التجارية.مشروعاتهمنعددفيأدوبونفشلوقد.غروف

راح،التجاريعملهمايديرروزييركانحينوعلى

عاموفيالطيور.عنباحثاالريففييتجولأودوبون

بسببسجنعندماالتجارينشاطهالتهىأم،981

،ام082عاموفي.حرشهلينالإفلاسهفأشهر،الديون

للطيورأطوحاتاصتمجموعةنشرفيأودولونفكر

يرسمكانحيثلويزياناإلىعائلتهبهولحقت.الأمريكية

مربيةبالعملزوجتهوقامت.الطبيعيةبيئتهافيالطيور

أودوبونعملكما.الأسرةلإعالةوذلك،ومعلمةأطفال

والرسم.الموسيقىوتعليمالشخصيةالصوربرسما

أمريكيناشرإيجادعنأودوبونعجزعندما.أعماله

صورهوأثارت.أم682عاموأسكتلنداإنجلتراإلىذهب

منالفترةفيأمريكاطيورفنشر.ضجة

جزءا87منمؤلفعملوهوأم(،أ-838)826

عنمنقولةالطيعيبالحجماالصورمن435علىيحتوي

وهو،جيليفبريماكوليممعأودوبونألف.المائيةلوحاته

علمسيرةكتاب،الطيعيالمذهبأتباعمنأسكتلندي

أم(.أ-831983بينماالفترة)فىالطيور

المتحدةالولاياتإلىأودوبونعاد،أم983عاموفي

بعد،وفيماالطيور.عنلوحاتهمنأمريكيةطبعاتونشر

كتابتأليففيباتشمانجونمعأودولونعمل

أم(.485-481)2الولودةالشماليةأمريكاحيوانات

رحلاتهبآخرأودوبونقام،أم843عاموفي

.ميسورينهرطولعلىالتجميعية

منأباهقتل،الإغريقيةالأسطورةفيطيبةملكأودلب

كثيركتبأيضا.الخطأطريقعنأمهوتزوجيعرفهأنغير

والرواية.أوديبلقصةمختلفةرواياتالقدماءالكتابمن

الإغريقيالمسرحىكتبهاالتيالمأساةمناقتبعستالتالية

ملكدلفيكاهنأخبر.أوديبالملكباسمسوفوكليس

أباهيقتلطفلاستلدجوكا!شاالمل!صةزوجتهأنليوسطيبه

ليوسأمرجوكاستاولدتوعندما.دلفيانظر:.الملك

إلىوأحضرهالطفلبانقاذراعقام،ولكن.الطفلبقتل

وأسماهالطفلبوليبعرفتبنى.كورنثملكبوليبمسالملك

أوديب.

منذالكاهنمنوعرف،كورنثفيأوديبترعرع

نأيعتقدكانولأنه.أمهوشزوجأباهسيقت!ألهصباه

النبوءةهذهوقوعتفاديحاولفقدأسدهواهولوأجبعي!

رجلمعتشاجرطيبةإلىطريقهوفي.رنثحصمنأ!رببا

نفسه.لويسالملكأسريباهذاكان.وقتله

لهكائنوهوالهولبأبيطيبةمنبالقربأوديبالتقى

منكليقتلأبوالهولكان.امرأةورأسوأجنحةأسدجسم

لهالذيالشيءماوهو:يطرحهالذياللعزعنيجيبلا

وأبرجلينأوأرجللأربعيكونأنويمكنواحدصوت

لمالذياللغزحلعنأوديبالهولأبوسأل؟.ثلاث

فهو،الإنسان:أوديبفأجابعنهالإجابةيعستطئأحد

الكبروفي،رجلينعلىيمشيث!اطف!!،وهوأربععلىيحبو

منأبوالهولفانتحر.ليمشيعليهايتوكأعصاإلىيحتاخ

ملكاصاربأنأوديبوكوفئاللعز.ح!أوديبالأنفوره

الأرملة.الملكةجوكاستامنوتزوحطيبةعلى

الكاهنفنادى،طيبةطاعونضربمشواتعدةبعد

قاتليطردأنإلىالأرواحيحصدمميظهلالطاعونبأن

مصرعحادثةفيأوديبحقق.طيبةمنليوسالملك

فيوهوقتلهالذيالرجلإلاماهوليوسأنلهفتبين،الملك

هيوجوكاستاأبوههوليوسأنوعرف.طيبةإلىطريقه

جوكالحشاأماأعمىوصارعينيهفقأأنإلامنهكانفماأمه،

شنقا.انتحرتفقد

منبالقربكولونسفيوتوفيطيبةمنأوديبنفي

يقومبأنوعدهقدأثيناملكثيسيوسالملكوكانأثينا.

منالمنطقةتحميسوفروحهلأنلائقادفناهناكبدفنه

.الأذى

كاتبم(.691-0913)6كليفوردأوديش!،

عنتتحدثالتيبمسرحياتهمعروف،أمريكيمسرحي

القرنثلاثينياتفيكتبتوالتيالاجتماعيالتناقض

منللجمهوركلهاعرضهاتموقد،الميلاديالعشرين

.الشهيرةالمسرخمجموعةخلال
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انتظارفيالواحدالفصلذاتأوديتسمسرحيةتعد

التاكسى،سائقيإضرابعنكانتالتيأم()359لفتي

المسرحياتبينصدىلهاكانالتيالمسرحياتأهممن

لأنهاالعشرينالقرنثلاثينياتفيكتبتالتيالأخرى

انهضىمسرحيتهأما.العاملةالطبقةكفاحمعتعاطفت

لفتيانتظارفىمنأقلدعايةنالتفقدام()359وغنى

أنطونمسرحياتبأسلوبأسملوبهامقارنةتمتو

المفقودالفردوسأيضاأوديتسكتب.تشيخوف

الكبيرةوالمديةام(،)379الذهبيوالولدأم(،)359

ام(.059)الريفوفتاةام(،9)48

المجموعةتكوينفيساعدفيلادلفيا.فيأودشعم!ولد

سينمائيةنصوصككاتبوعملام319عامالمسرحية

وفاته.منقريبوقتحتىام369عاممن

الغربيالجنوبفييقعأوكرانيا،فيبحريميناءأوديسا

البحرعلى،الرومانيةالحدودمنبالقربأوكرانيا،لساحل

تعداددنيبر.نهرغربجنوبكم51بعدعلىالأسود،

أوكرانيا.انظر:.نسمة0006011اسمكان

أيضاوهيأوكرانيا.فىالصناعيةالمرأكزأحدأوديسا

تنتج.الحديديةوالسككالبحريللنقلمهمةتحولنقطة

منتجاتمنكبيرةكمياتأوكرانيافيالبترولمصافي

ومعداتوالسياراتالالاتوتنئمصانعها،البترول

تنحدرحيثدائريشكلعلىأوديسابناءتموقد.الأفلام

بوتيمكمأحياناالمدرجاتتسمىالميناء.نحومنخفضة

فيتمردالذيبوتيمكماسمفينةطاقملذكرىإحياءوهي

.أم09ءعامالروسيةالثورةأثناءأوديسا

..مق008عامأوديسافىأولاالإغريقامحتقر

عشرالثالثالقرنفىالتتاروأعقبهمأوديسوس،وسموها

.أم005عاموالأتراك،ام004عامواللتوانيون،الميلادي

اتحادمنجزءاأوديساأصبحتأم449عاموفي

في،أم9!أعاموفى)السابقة(.السوفييتةالجمهوريات

أوكرانياجمهوريةأعلنت،السوفييتيالاتحادتداعيأعقاب

استقلالها.

تأثيراالأعمالأكثرلعلها،ملحميشعرالأودقي

أشومنوالأوديسة.القديمالإغريقيالأدبفيوشعبية

منلكثيرمثالأوأصبحت.الأدبفيالمغامرأتقصص

مؤخرا.المغامراتقصص

الشاعر،عليهمتعارفهوحسبما،الأوديسةألفوقد

الميلاد.قبلالثامنالقرنفىربماهومر،الإغريقى

أوديسيوسهوالأحداثحولهاتدورالتيوالشخصمية

بلادفي،مدينة-)دولةإيثاكاملكأاللاتينيةفي)يوليسيز

أوديسيوسعودةرحلةالقصيدةتصف(.القديمةاليونان

حربفيطروادةمدينةضدالإغريقمعحاربأنبعد

وهي،الإلياذةفيالحربهذهعنالمؤلفكتب.طروادة

42منالأوديسةتتكون.أخرىشهيرةملحميةقصيدة

لمشوات01فترةخلالالقصةوقعت)قسما(.كتابا

هذهوتسمى.كثيرةأحداثوقوعبعدالروايةتبدأ.تقريبا

إلىالرجوعثممنتصفهامنالقصةبدايةوهي-الطريقة

منالكثيرامشخدمهاوقد،القصصيةالحبكة-البداية

مؤخرا.الكتاب

كانأقيأوجيجياجزيرةعلىتبدأ.الأوديسةقصة

.لممنوات7لمدةكاليبسوللحوريةسجيناأوديسيوسفيها

بنيلوبزوجتهإلىأوديسيوسعودةأوأنانأنه،زيوسقرر

إيثاكا.في

حيثبإيثاكاأوديسيوسقصرإلىالمشهديتغيرثم

نأبنيلوبتفترضأنيريدونالنبلاءمنمجموعةاستقرت

يتموبالتالىأحدهممنتتزوجأنوطلبوا.ماتقدزوجها

ابنتيلماكوسامتعضلإيثاكا.جديدملكاختيار

فىيذهبأنأثيناالإلاهةواقترحتالنبلاءمنأوديسيوس

وغادرتيلماكوسوافقوقد.والدهأخبارعنللبحثرحلة

.أوديسيوسمغامرأتإلىذلكبعدالقصةوتعود.إياكا

.أوديسيوسسبيلإخلاءكاليبسومنهرمسالإلهيطلب

شيربوسيدونأجحراإلهلكن،طوففيأوديسيوسويبحر

الفاشيانجزيرةفىسفينتهوتتحطمشديدةعاصفة

الجميلة.الفاشيانملكابنةناوزيكاوتكتشفه

عندماطروادةحربمنذ.تجوالهيصفأوديسيوس

زيارتهعنأوديسيوسحكىالفاشيانعلىضيفاكان

الناسالسحريأكلهميجعلالذيناللوتسأكلةلأرض

البقاءالطعامأكلواالذينرجالهبعضأراد.أوطانهمينسون

الذهابعلىأجبرهمأوديسيوسلكن.اللوتسأكلةمع

أمسكحيثالجزرإحدىإلىورجالههوأبحرثم.معه

أيضايسمىواحدةبعينعملاقوهو،بوليفميوسبهم

عينفقأواأنبعدالهربمنتمكنواوقد.سيكلوب

يجعلبأنبوسيدونوالدهسيكلوبويسأل،سيكلوب

.الإمكانقدرصعبةوطنهإلىأوديسيوسعودة

تحملكانتالتيالسفينةرست،مغامراتعدةبعد

حيث.سيرسيالساحرةجزيرةفيورجالهأوديسيوس

منوجعلتخنازيرإلىأوديسيوسرجالسيرمميحولت

لكيبأنهأوديسيوسوأخبرت.لهاعشيقاأوديسيوس

السفليالعالمزيارةعليهيجب،موطنهإلىيعود

رأىالسفليالعالموفي.تيريسياسالرسوللا!عتشارة

شاهدكماطروادةحربوأبطالأمهشبحأوديسيوس

الأشرار.عقاب
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تنتظرهالتيالأخطارامنأوديسيوستيريسياسحذر

!ميلاأجحراأمساتخطيكيفيةعنسيرسيوأخمرته

يأ)انسيرانات(،أ!سافراتامنحذرتهكذلكوشارلديز.

لامشدراجالحميلكناءهاتستحدمأحياالبحرحوريات

السحر.جزيرةفيالهلاكإلىالبحارة

نتوحطالأخطار،اهذهعبرأوديسيوسسفينةأبحرت

،معضلاتأيبدونايثاكاإلىتصلمعوفكأنهاتبدو

الخصصةألماشيةابسرقةقامأوديسيوسرجالبعضولكن

وكعقا!ثرنا!حيا.جزيرةفيوأكلهاالشمسلعبادة

رعديةعاصفةجراءمرالسفيسةتحطمتلأوديسيوس

فيوهوحيجياأوإضأوديسيوسووصلالرجالوغرق

أ!صة.ابدأتحيثالإرهاقغاية

أودلسيولرأح!أدلعد.دارهإلىيرجعأوديسيولر

فياضهبلاءاعنأثيناوأخبرقهإشاح!ا.إلىالفاشيانأخذهقصته

أوديسيوسدهبرمتم!صا.دارهإلىيرجعأنونصحتهقصره

علىلنيلوبوافقتوقدشعحاذ،شك!فيمتنكراقصرهإلى

أوديسيوسقوسيوترأنيستطيعالذيالرحلمنالزواج

محورا.عشراثنيخلالمنلسهماويرميالضخ!

كتبتمغامرةقصةهيالأوديسة.كأدبالاوديسة

الإغريقيةالحياةعنالحقيقيةالرواياتالقصةتدمج.بمهارة

جزرعنالجنقصصمعتاريخيةأحداثوعناصرالقديمة

خيالية.

رحلةفيإسحارهأتاء)السيرالات(الصافراتيواجهأوديسيوس

الأعلىا!مهامحلوهخات-الإعريقيةاصيرالأصااصى-والصالرات.العودة

الوتإلىالبحارةتستدرحطائر،شحلعلىالأسفلانصعهارامرأة

يستمتعلكي،لصارينمسهأوديسيوسربصأوقد.الححيللغنائها

لأمالى.الح!يلبالعماء

للشخصياتماهرتصويرعلىصذلكالروايةتحتوي

الحاسم.الشجاعالرجلنموذجأوديسيوسويمثل.الروائية

العودةفيهدفهعنيتخللمأمحديدةاالعقباتمنفبالرغ!ا

دونتحولأخرىإنسانيةسماتيحم!!ول!ضه.ديارهإلى

كاتبىأحدفإنالحقيقةوفيكاملا.أنموذجاي!صنأن

نموذجاأوديسيوسمنجعلالمتأخرينالإغريقالدراما

وكان.المحبةالخلصةالزوجةبنيلوبومثلت.للحداع

التحدياتبمواجهةينضجالذيللشابنموذحاتليماك

والبحثالحياةعبرالإنسانرحلةتمث!أنويم!ش.الصعبة

ومعرفتها.الذاتتحقيقعن

المو!وعةفىصلةذاتمقالات

الصافراتسيرسىض!اطراصلرا

لريكا!اصسي!طراذلإعيادا

هومرسيا،5دسا!ا

يوش!إ

،نجليزي!عرشسا.(م3791-7091هـ).و،ي!دوأ

الأغانيكتبفقد.لمؤلفاتهالرايعالتنوعلهاشتهرماأحضر

الفكاهية،والخماسيات،الحزينةوالأغاني،الشعبية

والموشعحاتبيتا(،أ4منمؤلفة)قصائدوالسولاتات

.والمسرحياتالأوبراونصوصالحر،والشعر،الدينية

قصيدتهعلىبوليتزرجائزةنال،م1!48عاموفي

القلق.عصريلةأ!وأا

جامعةفىودرس.يوركفيأودينهوخويستانوأسد

المبرزين.الكتابمنلمجموعةرائداكانحيثأكسفورد

إلىلجأ،ال!ردعينياتوفي

النفسيوالتحليلالنصرانية

جزئبقباعتبارهماحلين

وفي.الحضارةلمشكلات

أودينأقامأم،939عام

المتحدةالود!ياتفي

عامأمريكياوأصئمواطنا

عاموفي.أم469

أودين.!و.فيليعيمقعادأم،729

أكسفورد.

إشروودكريستوفرمعأوديناشترك،الثلاثينياتوفي

المسرحياتمنوعددالرحلاتكتببعضتأليففي

أم(،)359الجلدتحتكلببينهامنوالهجائيةالرمزية

فيساعدام519عاموفيأم()6369فوصعود

إيغورالروسيالموسيقيأطمؤلفأولراكلماتكتابة

كثيرلأوديننشرتوقد.الخليعتقدمبعنوانمحترافينسكى

أم(.)639الصباغيدكتابفيالنقديةالمقالاتمن
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العراقشرقي)جنوبالقديمةسومرمنطقةفىمدينةأور

أوركانت.العالمفيالمدنأوائلإحدىكانت(،الحالية

وازدهرت،العربيالخليجمنبالقربالفراتنهرعلىتقع

3ء..عاميبينماالفترةفيوميناء،تجاريكمركز

المجاورةالمناطقوقعت.التقريبوجهعلى.مق185و.

أوروأصبحتالمذكورةالفترةخلالأورمميطرةتحت

الفراتنهرمجرىتحوللكن.القويةالمدنالدولإحدى

.النهريالتنقلعنأورعزلإلىأدىلاحقةفترةفي

كانتتقريبا.مق002و.0003عامىبينوفيما

ثالثحكمتوقد.رئيسيةحاكمةأسرثلاثعاصمةأور

عامحوالىنامو-أورالملكأسعسهاوالتيالأسر،هذه

فىآشورمملكةمنامتدتكبيرةإمبراطورية.مق0012

وانتهى.الشرقيالجنوبفيعيلامإلىالغربيالشمال

تغلبتعندما،.مق0002عامحواليالأسرةهذهحكم

منجاءإبراهيماللهنبيإناللإنجيلويقولأور.علىعيلام

أور.

بلاد.،بابل:أيضاانظر

)السطع(.أورو؟)السطح(بمالمياانظر:اورا!.

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:البحر.أورالت!

البحر(.)أورالش

البلادفيالبريالنباتانظر:.الدقيقيالأوراش

الدتيقي(.)الأوراشالعربية

مننوعإدىتشيرللتداولالقابلةالأوراق

وعداتكونقدالتي،القانونيةالوثائقأوالقانونيالتحويل

للتداولالقابلةالأوراقالمشخدامويتم.المالبدفعأمراأو

يمكنحيث،المالعنكبديلأو،المديونيةعلىكدليل

ورقةيمتلكالذيفالشخصآخر.إلىشخصمنتحويلها

منيمكنهقانونيوضعفيعادةيكون،للتداولقابلة

الشخصويسمىعليها.وقعالذيالشخصمنتحصيلها

استخدامكيفيةالقانونوينظم.الساحبأوالمحررالموقع

-أ:التاليةبالخصائصتتميزوالتي،للتدأولالقابلةالأوراف

الساحب،أوالمحررعليهايوقع2-.كتابةتكونأنيجب

وأ،مشروطغيروعداتحتوي3-.المالبدفعيعدالذي

لمبلغالدفعيكون-4.المالبدفع،مشروطغيرأمرا

للتداولالقابلةالأوراقتدفع5-أكثر.لاالمالمنمحدد

وألحاملهاقيمتهاتدفع6-.معينتاريخفيأوالطلبعند

ما.شخصلأمر

القابلةللأوراقالشائعةالأشكالتشمل.الأشكال

.والشيكات،الإذنيةوالسندات،الكمبيالاتللتداول

منالإيداعوشهاداتاسشداتالإذنيةالسنداتوتشمل

الكمبيالاتتشملبينما،المصرفيةوالأوراق،المصارف

والشيكات،الصرافينوشيكات،المصرفيةالحوالات

السياحية.

كلية،بصفةللتداولقابلةليستالأوراقمنوالعديد

فالأورأق.للتداولالقابلةالأوراقسماتبعضلهاولكن

علىالنقود،عنبدلأالملكيةأوالبضائعبتسليمالخاصة

لقابليةالقانونيةالصفاتمنالعديدتمتلكقد،المثالسبيل

وإيصالاتالشحنبوالصذلكأمثلةومن.التداول

عندالبضائععنالشحنبوليصةوتعطى.المستودعات

البضائعمقابلالمستودعإيصاليعطىبينماالعبور،

يكونبحيثراقالأوهذهكلكتابةويمكن.الخزونة

.للتداولقابلابالدفعالوعد

إلىتسلمأوللتداولالقابلةالأوراقتحولالتظههـير.

الورقة،ظهرعلىكتابةوأيبالتظهير.،عادةآخر،شخص

علىالمصطبفنياويسريتظهير.،الأشملمفهومهافي

الورقة.تحويلتثبتأوتدلأخرىكتابةأيةأو،التوقيع

الورقةحاملقامفإذا.مختلفةبطرقالتظهيريكتب

التظهيرويعين.بياضعلىالتظهيرالتظهيريسمىبتوقيعها

له.الدفعسيتمالذيالشخصالكاملالتظهيرأو،الخاص

المملكةوفي.التحويلمنالمزيدالمقيدالتظهيرويمنع

مقيد.تظهيرهوالمسطرالشيكفإن-كمثال-المتحدة

مسؤولأللتداولقابلةلورقةمظهركليكونماوعادة

فقددفعها.الساحبيستطعلمإذا،الاسميةقيمتهاعن

فيرغبإذا،الرجوعحقبدونالكلماتالمظهريضيف

الورقةقيمةعلىيؤثرلاالتظهيرهذاومثل.المسؤوليةتجنب

التظهير.منالمزيديمنعأو

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

السندالشحنلوليصة

الإدنيالسندالبريديةالحوالة

الكمميالةالماليةالمسدات

العتميك

تمتدجبليةسلاسلالأورالجبال.!جيال،الأورال

هذهتمتدروسيا.منالغربيالجزءفيكم004/2لحوالي

حدودقربحتىالشماليالقطبدائرةمنجنوباالجبال

الحدودضمنالجغرافيينمنكثيرويعتبرها.كازاخستان

روسيا.انظر:واسيا.أوروباقارتيبينالفاصلة

وقد.المعدنيةالثروةمنهائلةكمياتالجبالهذهتحوي

السادسالقرنمنذالهامةالنشاطاتمنالملحتعدينظل

الثامنالقرنفىوالنحاسالحديدتعدينازدهربينماعشر،

شبهوالأحجاربالجواهرالأورالمنطقةوتشتهرعشر.
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والجمشت.،والم!جتيل،إواالزمردبينهاومن،الخفيسة

وال!صومالبو!سسيتبإنتاخالأخرىالتعدينأنشطةوتقوم

والرصاصواشنكأصفضةارأرزهبواالحجريوالفحم

.والبوتاسوالبلات!توالنيكلوالمغنسيوموالحديدوالنحاس

حقولعنالكشفتمكما،أ!الأوراغربيالزيتاكتشف!

لهذهالشرقيالشماليالجانبفيجديدةوزيتغاز

منواحدةعلىأ!الأوراجبالتحتويكذلك.الجبال

العالما.فيالأسبستوسمادةأكبراحتياطيات

مهمادوراالأورالاجبالفيالتعدينتطورأدىوقد

خلاأ!والوقودبالمعادنأصسابق()االسوفييتيالاتحادإمدادفي

.الميلاديالعشرينالقرنمنتصف

عامامليون003افيحومندجوأ!جياالجبالت!صنت

إلىمتحوأسةأالحباتهدمتوقد.أغديماالعصرنهايةفي

مليون002حوانيمندأخرىمرةت!صلتثمتقريبا،سهل

إلىوتحولتالجبالهذهتهدمتالحينذلكومنذ.سنة

متر0.081إلى003منمعظهمهايرتفعمستديرةتلال

قمةأعلىمترا(1)598نارودناياجبلقمةوتعتبر.فقط

اللأورال.جبالفي

الأورالاجبالجنو!منالأورالاينئنكل.لهر،الأورال

الأورالنهريجريرروسيا.انظر:،الموقعلمعرفةرو!عيا.في

ك!،5272لحواىكازاخستانمخترقاالجنوبصوب

أصسالوناالأسماكمصائدوتوجد.قزوينبحرفيوتص!

الس!صكتقطعوالنهر.جانبيامتدادعلىالحفعشوأسماك

ويممركز.وأورالأورنبرجعندالأورالانهرالحديدية

.الأورالنهراعافيفيالفولاذلصناعةماجنيتوحور!عك

مرضتطورال!ورامعدميدرس.عكلم،الأورام

منكلاويشمل،منهوالوقايةعلاجهوطرقالسرطان

الطية.والعنايةالعلميالبحث

السرطانيةالخلاياالأوراماختصاصيويقارنالمعملوفى

تتحكمالتيالخلايااليةفهملمحاولةالطبيعيةبالخلاياالبشرية

عنالاوراماختصاصيوويأمل.الطيعيةالأنسجةنموفي

ا/لأنسجةنمولتصحيحطرقإيجادفيالآليةهذهفهمطريق

لمعرفةالحيواناتفيالسرطاناتتدرسوبالمثل.الشاذة

بالسيطرةالأحيانمنكثيرفيالجسمبهايقومالتيالكيفية

كيفالأورامأطباءيدرسفمثلا.السرطانيةالخلايانموعلى

والمسماة،طبيعيبشكلتظهرالتىالكميائيةالموادتنبه

منللتحلصالحيوانفيالمناعةجهازالإنترلوكينات،

مشلطريقعنالأوراماختصاصيوويأمل.السرطانيةالخلايا

الوقايةطرقيطورواأنالحيواناتعلىالأبحاثهذه

.للإنسانوالعلاخ

السرطانالسريريونالأوراماختصاصيويشخص

نسئثساذمنجزءبفحصالتشحيصويتم.ويعالجونه

ماالاختزاع،تسمىالتىالعمليةهذهوتحددالمجهر.تحت

علىالعلاجطرقوتعتمد)سرطانيا(.خبيثاالورمكانإذا

فيعضوأومنطقةفيمنحصرةالأورامكانتإذاما

باقيفيانتشرتالسرطانيةالخلاياكانتإذاأو،الجسم

العلاجأوالأشعةأوالجراحةتستخدموقدالأعضاء.

فيمعاالعلاجيةالومعائلهذهجميعاعتمادأوبالعقاقير

.السرطان:انظر.العلاخ

.الحرةالولايةانظر:.ولاية،الحرةالأورالج

جنوبأنهارأطولهوالأورانجنهرلهر.،الأورالج

القارةمنالجنوبيالجزءعبرعرباأخهرايحريإفريقيا.

الضحلةوالمياهالرمليةالحواجزجعلتوقد.الإفريقية

النهريعدهذاومع.للملاحةالفائدةعديمالنهرمجرى

اللازمةالمياهولتوفير،الكهرومائيةللطاقةمهمامصدرا

المناطقبعضفيالنهر،حصباءتحتوي.الريلمشروعات

..الماسترممباتعلى

داخلويجريليسوتو،جبالمنالأوراجايسئنهر

والشمالالغربنحويتجهثمإفريقيا،جنوبحدود

الأطلسيالمحيطفيويصبكم،0012حسمافةأخربيا

قسمهفىالنهريش!سلأممسندر.أخليحعمدالحنوبى

،الحرةوالولايةالكابمقاطعة!تدالحدو،الأعلىا

عبريجريثمإفريقيا.جنوبفيمقاطعتانوكلتاهما

ومنبريسكا.مدينةحتىأ!سصاإفريقياجنوبهضاب

تدريجيا.النهرينحدرأوجرابىشلالاتحتىبريس!صا

حتىأوجرابيشلالاتمنللنهرالسفليالمجرىويمتد

.وعرةصحراويةأرضعبرمتدفقا،الغربيأصساحلا

فيسدأكبرهوالأورانجنهرعلىيقعالديفيروردهندركسد

فيها.والتحكمالمياهلتحزي!إفريقياحو!



923نوساورأ

عميقة.أوديةولهضيق،الأورانجنومنالأعظموالقسم

السفنمروروتمنعالنهرمصبضخمةرمليةحواجزوتسد

وكالدون.الفالهماكبيرانرافدانوللنهر.البحرية

أورانجلأميرتكريماالاسمهذاالأورانجنهرعلىأطلق

روبرتوكانعشر.الثامنالقرنأواخرفيالهولندي

إفريقيا،جنوبفيهولنديعسكريقائدوهو،جوردون

يعيشونكانواالذينالإفريقيونأما.الاسماختارالذيهو

جاريب.اسمالنهرعلىأطلقوافقدالمنطقةتلكفى

اكتشفالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالستينياتوخلال

أعلنتأم629عاموفيالنهر.مجرىطولعلىالماس

ومنذ.الأورانجلنهرتطويرخطةعنإفريقياجنوبحكومة

الطاقةلتوفيرالنهرعلىالسدودالحكومةأنشأتالحينذلك

الأرا!يلريوالأنفاقالقنواتأنشأتكما،الكهرومائية

.الفيضاناتعلىالسيطرةوتأمينالمجاورة

منظمةوهيالأورانجية،الجمعيةأعضاءالأورالجيون

والحريةالبروتستانتالنصارىتؤيدالشماليةأيرلندافى

والدينية.المدنية

يلتقى.الخلصةأورانجمؤسصسةهوالرسميوأسمها

المحافل.تدعىمجموعاتفىمنتظمةبصورةالأورانجيون

وهويوليو،منعشرالثانيفىسغويبعرضويقومون

العرضفىويرتدون.بوينلمعركةالسنويةالذكرىموعد

البرتقالية.والأوشحةالبرتقاليةالزنابقمثلمزركشات

فيمحافلولديهم،الشماليةأيرلندافيمعظمهمويعيش

الأقطارمنوعددوأسكتلندا،أيرلنداوجمهوريةإنجلترا

الأورانجيةالجمعيةألستربروتستانتشكلوقد.الأخرى

وليماسممعلىوأسموهاعشر،الثامنالقرنأواخرفى

معركةفيالثانيجيمسهزمالذيالأورانجى)وليمالثالث

.أم096عامبوين

الرومانيةالأساطيرتزعمكماللسماءإلهأولأورالوس

وكان)جايا(.للأرضوزوجاابناكان.والإغريقية

سلالةأولوهمالتيتانبنأوللجبابرةأبوينوجاياأورانوس

الأسطورية.اللكائنات

أمهمعمقفيوحبعسهمأطفالهأورانوسخوف

الجبارفقام.لهمبالثأرجاياوتوعدت.ميلادهمفورالأرض

بمهاجمة،الأمتساعده،كرونوسالأصغر)التيتان(

أورانوسيجرحأنكرونوسواستطاعنومهأثناءأورانوس

آخرين.أطفالأيإنجابعلىقادرغيروجعله،بمنجل

عنالأبدإلىمنفصلاأصئأورانوسجروحهوبصبب

تفسيرفيالأسطورةهذهوالرومانالإغريقالمشخدمجايا.

السماء.عنالأرضانفصال

فيضئيلادوراأورانوسلعبجاياعنانفصالهوبعد

حفيدهللسماء،،كإلهوظائفهعلىوالممتولىالأساطير.

جوبيتر.الرومانويسميهزيوسالإغريقيسميهالذي

الشمس.عنالبعدحيثمنكوكبسابعأورالوس

كوكبأبعدهووأورانوسبلوتو.ثمنبتونهمامنهوالأبعد

عنبعدهمتوسطويبلغ.تلسكوببدونيرىأنيمكن

مسافةوهي،كم2)000.000.875نحوالشمس

دقيقة.4و.ساعتينحوالىفيالفموءيقطعها

الغازاتمنضخمةكرةمنأورانوسيتكون

أربعةمنأكثرأي،كم811،15قطرهويبلغ،والسوائل

ولكنهصلبا،ليسأورأنوسوسطح.الارضقطرأضعاف

منمؤلفةمخضرةزرقاءسحبمن،الأحرىعلىيتكون

هذهتجمدتوقد.الميثانمنالصغرمتناهيةبلورات

وجودويحتمل.للكوكبالجويالغلافمنالبلورات

السائلالماءمنمؤلفةسمكا،أكبرالسحبمنطبقات

السحبتحقبعيدةمسافةعلىالأمونيا،ثلجمنوبلورات

يحتوي،السائلالماءمنمحيطوجوديحتملكما.المرئية

بنحوتقدربعداأكثرمسافةعلى،المذابةالأمونياعلى

مركزيكونوقد.المرئيةالسحبقممتحتكم0075

الأرضبحجمصغيرصخريقلبمنمكوناالكوكب

علىالحياةمننوعأيوجودفيالعلماءويشكتقريبا.

.أورانوسكوكب

لاسما

للقباأو

يلياكورد

وفيلياأ

ممابيا

يسيداكر

لامويسدد

لييتجو

لورتيا

لنداوزر

بيلمدا

نداميرا

ريالأ

يالمبرأ

نياتيتا

وليرولىأ

أورانولرتوابع

التابعقطرالبعدمتوسط

ضراتبالكيلوأورانولرعن

لكيلومتراتبا

53

95

62،

66

96

75

86

912

266

436

583

47

58،1

د،أ2

لاكتشافا

8691

86!ا

8691

86!أ

8691

8691

86!أ

86!أ

8691

8591

4891

1851

1851

1787

1787
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اكتشفهحيث،يكتشفصبكوأولأورانوسكان

وقد.أم781عامفيهيرثحي!!وليماالبريطانىالفلكى

علىأورانوساسمبودجوهانالألمانيالفدصعليهأطلق

علىحصلناوقد.الإغريقيةاالأساطيرفياسمماءإلهاسما

مركبةرحلةمنالكوك!دهذاالمتعلقةالمعلوماتمعظم

المركبةتلك،أم869عامفي2فويجرالأمريكيةالفضاء

.أورانوسمنأك!ا000.70مسافةعلىمرتالتي

شيالشمسحولأورانوسيدور.والدوراناللدار

يوما685.03الكوكبويستغرق.الشكلبيضىمدار

قليلامايزيدأي،الشمسحولكاملةدورةليدورأرضيا

يدور،أصشمصاحولدورانهوأثناء.أرضيةسنة48عن

بزحصه.يمروهمىخطهوو،محورهحولأيضاال!صكب

أغلب(وا)المحيصأأحص!بامنالداخلىالجزءويستغرق

.محورهحول!املةدورةليدوردقيقة41وسحاعة17

تدور(السحب)طبقاتالجويالغلافمعظمولكن

منبالقربالرياحوتهب.السرعةهذهمنأكبربسرعة

وبالتالي.الساعةفيكم455علىتزيدلسرعةالقلإت

كاملةدورةتدورالقطبينمنبالقربالموجودةالمناطقفإن

ساعة.14كل

محورهيجعلالذيالحدإلىجنبهعلىمائلوأورانوس

يقيس.الشمسحولمسارهمعتقريبامستوخطعلىيقع

قائمةزاويةيش!طلخطبالنسبة،كوكبأيميلالعلماء

نقاصأك!!يلام!وهمىسطحوهو،المداريالمستوىمع

منأقلأحصاكبامعفهمأمحاورميلزاويةوتبلغالمدار.

نحوالأرضمحورميلزاويةتبلغ،المثالسبي!!ع!ى03!.

89!،تبلغأورانوسمحورمي!!زاويةولكن.!2؟53

العديدويعتقدتقريبا.المداريالمستوىفيالمحوريقعبحيث

قدال!رضبحجمكوكبمعاصطداماأنأ!لماءامن

بعد،جانبهعلىأورانوسميلإلىأدىالذيهويكون

تشكله.منقصيروشت

(المادة)كميةأورانوس!كتلةتزيد.والكثافةالكتلة

كتلتهتبلغبينما.مرة541بمقدارالأرضكتلةعلى

.المشتريهوو،ال!ضا!سبأكبرحضلةمنفقط،.هحوالي

م!صعب،سشيمترأص!صلجرام27.1أورانوسكثافةتبيئ

الكتلةكميةهيوال!صثافةالماء.كثافةمن25.1نحوأو

كثافةوتساوي.المادةحجمعلىمقسومةالمادةفي

.المشتريكثافةوتماثلالأرضر،كثافةرلغأورانوس

قوةمن%09نحوأورانوسسطحعلىالجاذبيةتبلثوة

يزلىالذيالجسمافإنوبالتالي.الأرضسطحعلىالجاذلية

.أورانوسعلىكجما09يزن،ال!رضعلىكجم001

منلأورانوسالجويالغلافيتكون.الجويالغلاف

،ميثان%2و،هيليوم%أوه،هيدروجين83%نحو

الصورةهدهلييظهران(أعلاهأصورة)اميرانداوقمرهأورانوس

مأ869عامفى2(-)فويجرا!لأمري!جةا!صاءاسثيمةص!دةامأحر

حوله.حلقة11الأقلعاا-أدالأ.ءا!أ
ك!وشمرهـراسص!ادضشمتاحمط

ويببن.الأخرىوالغازاتالإدينمنصغيرةوكميات

كيلو013نحو،الميثانسحبطبقةتحتالجويالضغط

سطحعلىالجويالضغطضعفأ3،نحوأو،لاسكال

الغازاتتبذلهالذيالضغطهوالجويوالضغط.الأرض

وزنها.حسبمال!صكبالجويالغلافشيالموجودة

الأزرقاللوننفسالمرئيةأورانوسسحبتكتعسب

أورانوسصوروتظهر.الكوكبلسطهحالشاحبالخضر

معالجتهاوتمت2،فويجرأغضاءامرحجةأضقطتهااالتى

نطاقات،التباينمنعالقدرعلىللحصوا!لالحاسوب

هذهوتتكونالاستواء.لخطموازيةأسسحباداخاشساحبة

إنتاجهايتم،الضبابمنمختلفةتركيزاتمنالنطاقات

وتوجد.الميثانغازبتفكيالثالشمعمىأشعةتقومعندما

قدالكوكبسطحعلىبمصحغيرةذلكإلىلالإضافة

.الإعصارمثلبعنفالمدومةالغازاتمنكتلاتكون

نحوالجويالغلافحرارةدرجةتبلغ.الحرارةدرجة

فيبسرعةالحرارةدرجةترتفعبينما،مئويةدرجة412

درجة0023تقريبالتبينالكوكبمنالداخليالجزء

القلبفىمئويةدرجة007و.،المحيطفيمئوية

فيالحرارةمنقدرايبدوفيماأورانوسيطهلهت.أصخريا

الشمس.منعليهايحص!التيأطحرارةيامساوالفضاء

فإن،محورهعلى894قدرهابزاويةمائلأورانوسولأن

منقدرا،الأورانوسيةالسنةخلال،يتلقيانالكوكبقطي

ومع.استوائهخطيتلقاهالذيذلكمنأكبرالشمسضوء

يبدوفيماالإضافيةالحرارةيوزعالطقسنظامفإن،ذلك

الكوكب.فوتمتساولش!ول

اكتشفوقدمعروفا.تابعا51الأورانوس.التوابع

عاميبينالفترةفيحجماالأكبرالخمسةالتوابعالفلكيون

مركبةالتقطخهاالتيالصوروكشفت.أم489و1787
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العشرةالتوالغعن،أم869عامفي2فويجرالفضاء

يبلغالذيتيتانياهوحجماالتوابعهذهوأكبر.الأخرى

عرضهيبلغالذيكورديليا،وأصغرها،كمأو058قطره

فقط.كم62

بمعالم،الكبيرةالخمسةالتوالغأصغرميراندا،يتميز

وتشمل.الشمسيالنظامفىآخرتكوينأيلاتشبهسطح

الأكاليل.تسمىالشكلغريبةمناطقثلاثالمعالمهذه

ألاخر،الجانبإلىجانبمن،إكليلكلامتدادويتراوح

لكلالخارجيةالمناطقوتشبه.كم003وكم002بين

وأخاديدجبليةسلاسلوجودمع،اسمباقمضمارإكليل

والأخاديد،الجبليةالسلاسلولكنبالمركز.تحيطمتوازية

العلماءولايعرف.عشوائينحوعلىالمركزعندتتقا!

الأكاليل.هذهتشكلكيفيةالانحتى

وتتميز،حولهالحلقاتمنعددلأورانوس.الحلقات

ويتراوحوداكنةرفيعةبكونهاالحلقاتهذهمنعشر

عنسمكهاولايزيد،كمأ.و.كم5منأقلبينعرضها

وضوحا،أقلعريضةحلقةأيضاولأورانوسأمتار.01

أورانولس.عنلمحة

قر،الكواك!سالعهو،الت!!ثيالأررقا،للودالمير،أورالوس

،الأوراوسالقديمالرصيستحملورالملكيودرالوما.الشمصم!8

اليمين.إلى

!يههيجيجييجيجيس!

***--*!-*+--*----*-!ص-ير-

الأقمىكم،،3.937.2،،0،0الأقصر:الشمسعنالبعد

كم.875.2،"../...المتوسط،كم،3"أ"،2007"".

الأقصى،كم587.2لأ،،.لأ...الأق!ر:الأرضعنالبعد

كم./000.000.6513

كم.811/15القطر:

أرضيا.يوما685.03:السنةطول

دقائق.8وساعة71:الدورانفترة

.س12-6:الحرارةدرجة

.دميثا،هيليوم،هيدروجين:لجوا

.51:التوابععدد

وتتكون.الأخرىالحلقاتمنالكوكبإلىوأقرب

علىعرضهايبلغالثلجمنقطعمنالأرجحعلىالحلقات

.الكربونعلىتحتويمادةمنبطقةمغطاة،ءسم.الأقل

مغنطيسىبمجالأورانوسيتميز.ا!لغنطيسىالمجال

قطبهبينيصلوهميخط)وهوالمجالمحورويميل.قوي

دورانمحورمن95بمقدار(والجنوبيالشمالى

الكوكب.

عاليةجسيماتللكوكبالمغنطسيأطالمجاويحجز

منمعظمهافيوهى-كهربائياومشحونةالطاقة

موجودةإشعاعأحزمةداخل-والبروتوناتالإلكترونات

إلىانتقالهاأثناء،الجسيماتهذهترسل.الكوكبحول

رأديوية.موجاتالمغنطيسيين،القطينبينوالخلفالأمام

هذهاكتشافمن2فويجرالفضاءمركبةتمكنتوقد

علىالتقاطهايتعذرالشديدلضعفهانسبةولكن،الموجات

.اللأرض

هيرشيل.بمالشمسيالنظامبمالكوكبأيضئا:انظر

لأجينورجميلةبنتا،كانتالإغريقيةالأساطيرفيأورب

فيزيوسالإلهوقعوقدفينيقيا.فيصورمدينةملك

نأأورباوأغرى،جميلأبيضثورهيئةفيوتنكرغرامها،

كريتجزيرةإلىزيوسسبحثم.ظهرهعلىتتسلق

هم:أولادثلافوأوربازيوسوأنجب،الغراموطارحها

.ونوساربيد،نتيصمااوراد،يثوسما

لمولكنهمأوربا،عنيبحثواأنأبناءهأجينورأمر

المدينةكادموسويدعىالأبناءأحدوأسسأبدا.يجدوها

فيتزوجتفقدأورباأما.يبحثكانبينماطيبةالإغريقية

كريت.ملكأستريوسمنالنهاية

خلدكما.المرأةتلكباسمأوروباقارةسميتوقد

وكعلامةالثوربرجبوساطةثورشكلفيزيوستنكر

البروخ.لدائرة

أم(.فرنسي990-ا؟0)42الثاليأوربان

أوربانكان.ام880عامرومافيالبابويةلمنصبانتخب

عقدحيث،البابواتمنسبقوهمنمثلمتشدداإصلاحيا

والتنظيمالأخلاقىالإصلاحلحفزألمجالسمنسلسلة

فيحافلامجلس!ا،أم90هعامأوربانعقد.للكنيسة

المجلسهذاأصدرهمماوبالرغمبفرنسا.كليرمونتمدينة

هذابهمايشتهرأكثرفإن،مهمةإصلاحيةقراراتمن

بالحملةذلكبعديعرفأصبحلماالدعوةإطلاقهوالمجلس

الصليبية.الحروبانظر:.الأولىالصليبية

منومستمرةعاصفةمعارضةأوربانواجه

طوالأوربانعلىوتعين.الرابعهنريالألمانياللإمبراطور
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ينكرونكانواالدينالباباخصمومينازعأنالبابويةعهد

أوربانكانذلكومعروما.علىالكاملةالهيمنةعليه

إيطهالياشممالتجاهسيا!شهمنعتوقدبارعا.دبلوما!ميا

منالآخرينأجابااوخصومالألمانيالإمبراطورمنكلا

.ضدهاهتمامهمتركيز

إبرنايمنلالقربمارن-!مير-شاتيونفيأوربانولد

أودو.هوأسهأعطىالذيالاسموكانبفرنسا.

إيطاليأم(.أ-938)318السادسأوربان

ايلأحداثأدتوقد.أم378عامالبابويةلمنصبانتخب

الكبير،الانشقاقباسمي!هـفخلافإلىعهدهخلاأ!

.م1741عامحتىالبابويةانقسامإلىأدى

عشر،الحاديجريجوريأجابااالسادسأوربانخلف

فيم!ختهاعاماسبع!تنحوبعدروماإلىالبابويةأعادالذي

فرنسيرج!انتخابمنمانرأاوخشيلفرنسا.أفينون

لاتيمي.أورومانيببابامطالب!!شغببأعمالفقامواآخر،

.أوربانأجونالإيطاالكرادلةانتحبالجو،هذاوفي

المهزوزةشخصكميتهعلىالدلي!!أورلانأقامماومعرعان

أممثيريناأقنعتيقةبص!إالكرادلةمعاملةألمماءفقد.والمتقلبة

13أعلرأشهر،بخمسةانتخابهوبعدعقليا.متزنغيرأنه

عنهبدلآوانتخبواالتهديد،تحت!انانتحابهأنكاردينالآ

ومعظماوألمانيا،إنجلترامنكلأبدتوقدالساب.كليممت

منحولناصرتهفقد،كليمنتأما.لأوربانولاءهاإيطاليا،

وأسكتلندا.يوسافوونابوفيوفرنسابرغنديا

هوعائلتهواسمااسمهر.نابوليفيأوربانولد

بريجنانو.بارتولوميو

واحدوقيمتهاأصممويد.افيتستخدمبرونزيةعملةالأورة

الكورونا.منبالمائة

والنرويج،الدنماركفيمتداولةنقديةقطعةالأورة

الكورونا.منبالمائةواحداوتعادل

)1883خوسيهجاسيتإيأورتيجا،

كتب.أممباليمقالاتوكاتبفيلسوفأم(.ء59

جعلأفكارااحتوتالتيأم(،19)4كيخوتهعنتأملات

عشربعدشعبيةموضوعاتالوجوديونالفلاسفةمنها

نأعلينامحكومنحنفكرةعلىأورتيجاأكد.مشوات

منمواقعهميقررواأنالأفرادجميعوعلىأحرارا،نكون

التاريح.

أنهيشعروكان.الأرمعتقراطيةالقيمأورتيجارعى

المجتفإلىينحدرالأعلىمنتأقيروحيةقيادةبدون

بالنسبةالمشكلةهذهوكانت.أفرادهأدنىمستوى

بالنفسالثقةتدنيبسبب،للغايةخطيرةمسألةلأورتيجا

التقنيةالصيغأهميةوارتفاعأوروبا،فيشاهدهالذي

كثعفوقد.العشرينالقرنشياوالتنفيمأالتف!جرفيالبحتة

الجماهيرثورةالمشهورحصتابهفيالأش!ضاراهذهعن

الحديثالفناتجاهناقشقدأورتيجاوكانأم(.039)

انحطاطكتابهفىالإنسانيالمحتوىمننفسهتجريدنحو

أم(.)259الفن

إيمانويلبفلسفةكثيراوتأثرمدرسد.فيأورتيجاولد

منصسبأورتيجاشغلألمانيا.فييدرسكانعندما،كانط

وحتىام019عاممنمدريدجامعةفيالفسلفةأستاذ

إلىاضطرالأسبانيةالأهليةالحربوبسبب.أم369

،ام49وه3691عاميب!تماأغترةافيالمنفىفيالعي!ق

أسبانيا.إلىبعدكحاعادر

دولةرجل(.-أم49)5دانيالأورليجا،

الفترةخلالديكاراجوالح!صمةرئيساانتخبلي!طراجوي

أصبحام979عامففي.أم99و.9791عاميمابين

جبهة-حزبهأطاععندماالثوريةللححومةزعيما

!عوموزانالعمتازيوأبح!صمة-لوطنياللتحريرينيستاندالسا

ديبيل.

.أم849عاملنيكارجوارئيساأورتيجاانتخب

فيهزمتهعندما،ام099عامشيالرئامحيةلايتهووانتهت

وهيشامورو،ديباريوسفيوليتااشئامحيةالانتخابات

أ!ساندينيستي.االحكميعارض!سانائتلافزعيمة

أورتيجاقيادةتحتأصني!صاراجويةاا!صمةاهتمت

منالعديدوبنت،الريفيةالمناطقفيالصحيةبالحالة

وقلصمت،الجديدةالمدارس

غ+فرضتكما.الأميةمن

ركا!!!-3--7--خ!*منالعديدعلىإشرافها

3+ح"-ء-ح،الاقتصاديةالمرافق

--ء---+-بر*علىالرقابةوشمددت

بر-3!سكيم-*حمس!سرالحرياتوقيدت،الصحف

77-!-السيامميين.لمعارضيهاالمدنية

ئر7إث!منتقدووجهوقد

ني:"ى3غ7--بيشهمومنأورتيجا،

أورتيجادايالالاتهام،الأمريكيةالححومة

شيوعيةحكومةأقامبأنهإليه

أورتيجاحكومةمعارضوشنأم819عاموفي.مستبدة

حربالكونترا،باسمويعرفونني!ساراجوا،أهاليمن

أورتيجاسعىام889عاموفي.الحكومةضدعصالات

حكومتهبينالنارلإطلاقوقفإلىوصولاالتفاوضإلى

.ال!صنتراوجماعة
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معبعلاقتهاكبيرحدإلىلبلادهأورتيجاقيادةتأثرت

ماقبلإلىالمتحدةالولاياتكانتفقد.المتحدةالولايات

التجاريالشريك،السلطةإلىالساندينيستاحزبمجىء

قيادةالمتحدةالولاياتناهضتوقدلنيكاراجوا.الأول

كبيرمحدإلىالتجارةحجمبتقليصوقامتأورتيجا،

.الماديبالدعمالمعارضينوبتزويدنيكاراجوا،

أوهنهالذيبلدهاقتصادتحسينأجلمنأورتيجاناضل

والنفقاتالكونترا،ضدوالحرب،الأمريكيالتجاريالحظر

والتعليم.الصحةعلىالعاليةالحكومية

دانيالالكاملواسمهلاليبرتاد.بلدةفيأورتيجاولد

أورتيجاأصبحم0691عاموفى.سافيدراأورتيجاخومميه

سوموزا.حكومةضدالساندينيستيةللمعارضةفدائيازعيما

عامحتىام679عاممنالحكومةهذهسجنتهوقد

حيثكوبا،إلىابعد،سراحهأطلقأنوبعد.ام749

علىوساعدنيكاراجواإلىوعاد.العسكريالتدريبتلقى

لمسوموزا.بحكومةالإطاحة

.راجوانيكا:أيضانظرا

لأرغن.ا:نظرا0لأورجا

-ا288هـ،76أ)687-عثمانبنأورخان

ثانى،أرطغرلبنالأولعثمانبنأورخانأم(.935

سنةعثمانأبيهبعدالسلطةتولى.العثمانيةالدولةسلاطين

قسم.تنظيميةإداريةعقليةذاكان.أم31هـ-7176

ومراد،سليمانوولديهالدينعلاءأخيهبينالدولةشؤون

مواقعهأبرزمنوكان.العسكريالجهادإلىهووانصرف

-71)9الثالثاندرونيكللإمبراطورهزيمتهالعسكرية

سنةييهمالدموقعةفيأم(34أ-أ318هـ،742

هـ-721سنةنيقيةعلىواستولىأم.هـ-072931

نيقوميديا-وعلىبرازنيق،باسمالانوتعرفام،032

.أم731هـ-871عام-البوسفورإلىالطريقبوابة

ومفتاح،المهمالاستراتيجيالمركزذي-غاليبوليثغروعلى

هـ-975سنة-مرمرةبحرعلىيسيطرالذيأوروبا

،الشمالأقصىفىبثينيةجزيرةشبهوعلىأم،7ء3

الحربيالطريقبوابتاوهماوأيدوس،شمندرةقلعتيوعلى

الإماراتحسابعلىوتوسعونيقوميديا.القسططينيةجمت

.الأناضولفيالسلاجقةدولةإليهاانقسمتالتيالصغيرة

هـ-728سنةالنقودسمكدارأولعهدهفيأسست

السلجوقية.النقودمحلالعثمانيةالنقودوحلتام،328

كما،الإنكشاريةفرقأم032هـ-721عاموأسس

.كثيرةومدارسوتكايامساجدأمس!

بروسة.فيأبيهجانبإلىودفنمات

منوينبعأ!شراليا،غربيالأوردنهريقعلهر.الأورد،

داخلكم048مسافةشممالآويجري،كريكهالسقرب

يصرفروافدهمعوهو.ويندهامقربخلئثمبردج،

2.كم004622بمساحةالأورد،نهرسدأعلىمنطقةمياه

لتوفيروضعتكبيرةريلخطةالمياهمصدرهوالأوردونهر

لزراعةمخصصة،الأرضمنهكتارألف75لمساحةالمياه

41مساحةتطويرتموقد.المداريةوشبهالمداريةالمحاصيل

تحويلسدالريخطةوتتضمن.الانحتىهكتارألف

الأورد.نهروسدكونونورا

كما..مائةبعدعلىيقعالذيالتحويلسدويحجز

منمكعبمتر.04179).00الأورد،نهرمصبمن

سدمنكم48نحوبعدعلىالأوردنهرسدويقع.المياه

تزيدكميةوهي3،ممليونء9267ويحجز،التحويل

الكميةتحديدويمكن.سيدنيميناءمياهعنمراتتسع

سدإلىوتحويلهاالاوردنهرسدمنالمياهمنالمطلوبة

.الريقنواتيغذيالذيالتحويل

ودوارالذرةوحبوبوالأرزالقطنالمنطقةوتنئمزارع

والذرةالبازلاءتزرعكما،الماشيةوعلفالشمس

الصويا.وفولوالفاصوليا

الأوردنهرسدأما.أم168عامكونونوراتحويلسدأنجز

ذلكفي.أم729عاموأنجزام619عامفيهالعملبدأفقد

النهايةفييعولسوفالأوردواديأنالخططونقدرالوقت

العشرينالقرنمنالسبعينياتفيولكن.نسمةألف02

ومنها،الكبيرةالمشكلاتمنعدداالمنطقةفيالمزارعونواجه

علىالعالمىالطلبوانخفاض،القطنهاجمتالتيالافات

زراعةبدأتالثمانينياتبدايةوفي.الزراعيوالإنتاجالبقرلحم

كثيرا،انخفضالعالميالسكرسعرولكن،ثانيةتزدادالمحاصيل

واسع.نطاقعلىسكرصناعةالمستحيلمنوصار

أم(.185-1)777كريستيانهانزأورستد،

علمقواعدأرسىدنماركيوكميائيفيزيائي

أورستدلاحظ.الكهرومغنطيسية:نظرا.الكهرومغنطسية

وضعهاكلماتتذبذبالبوصلةإبرةأن182.عامفي

كلأنواكتشفكهربائيا،تيارايحملسلكمنبالقرب

مغنطسي.مجالبهيحيطكهربائياتيارأيحملموصل

.ام825عامألومنيوملأولبإنتاجهأورستدامتازكذلك

ام(.ء8).الطبيعةروحكقابوكتبالألوميوم.انظر:

.بالدنماركرودكوبنجفيأورستدولد

بصفةالأورستدوحدةتستخدم.6ودحدالاورستد،

يسببهالذيالمغنطيسيالمجالقوةشدةعنللتعبيرخاصة

58.97الواحدالأورستديساوي.سلكفيكهربيتيار
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الاسمبهذاأ!حدةاسميتوقدالأمبير.ان!:اطمتر.أمبيرا

كىدنمارفيزيائيوهورستد،أوحصيستيانهانزإلىنسبة

إلىالأورستداتنتمي.أمغنصيسيةال!رودراسةفيورائد

لاول!ضهالمغنطيسيألاحتلاجاكثافةوحداتمنضاأ

الاسشخدام.الشائعللوحداتالعالميالنظامفييستخدم

رومانيةكاثوليكيةجماعةفيعضواتالأورسول!ات

راعيةأورسولاالقديسةاسماعلى!مميتقدوللنساء.

القدسم!ةراهماتعليهاأطلة!اقيالجمطعةو!دهالجمماعة،

علىأم535عامبإيطاليابريشيافيإنشاؤهاتمأورسولا

اشئيسيأحملاكاد.ميريشيأنجيلاالقديسةيد

الحماعة،أعرادا،حفأقدر.أغتياتاتعليماهور!مولياتللأو

تطبهتالجماعةوأصبحتأ!ماهـا.اانضباطهاأجدايةامنذ

شيرمو.بوروتشارشاتحديحص-ابمساعدذالأديرةاوحياةمن!إ

ديرشميدحيثفرسساالأورسوأجاتادخلتأم574عام

بسرعةالجماعةوانتشرت.أم116عامباريسمن،دب

أ!ريكا.فيانتشرت،حصماالأوروبيةاالبلادمعظمافي

الأبهر.الظر:.الأورطي

والرومانية،الإغريقيةالأساطيرافيمو!ميقيأور!يوس

من-زعمهمحمس!-وقيثارتهصوتهمولمسيقىكانت

والأشمجارالحيواناتتتبعهكاتبحيثالعذوبة

أجه.إتستمعثيالجرياتعنالأنهاراوتتوقفالأحجار،وا

أررهاوو-فيعمونصما-أجو!كاالغناءإلاهةكانتوأمه

رة.الأسموأاتقولحصماأبوأ!،الإلهأوسأوباجروأ!اشحا

الحثيث!ععيهمفيالأرجونوتاإلىأورفيوسانضما

منبعدفيماوتزوخ!.الذهبيةالجرةع!للحصول

أورفيوستوجهموتهاوبعد.لشغفأحبهاالتييوريدلس

لبمومميقاهوخلبتيعيدها.كيالسفليأمحالماإلى

وسمحا،السفليالعالمكميحاوبيرسفونيهاديس

يلتفتأنمنأورفيوسحذراولكنهما.بالمغادرةليوريديس

ماسرعانوأعمه.الأرضإلىطريقهمافيوهمااجهاإ

شاختفت.إليهاالتفت

وأبهنيعبأأالأنهثريسنساءبعضأورفيوسأغضب

إربا.فمزقنهديونيسوسللإلهالمزعومةبعبادتهن

مؤدفة.م(7491-5681)لبارونةا،كزيأور

والقصصبالمغامراتالمليئةلرواياتهااشتهرتالمرلدمجرية

.المسرحياتمنعدداأيضاوكتبت.أجوأجسيةا

وقعتالتيم(091)5القرمزيةالعشبةرواياتهاأشهر

وبطلم(.9971-1)978الفرنسيةالثورةأثناءأحداثها

بلاكينيبيرسي!عيريدعىإنجليزيأرستقراطيالرواية

ولكنه.الفائدةعديمالعملعنعاطلشخصبمظههريظهر

بشهامة،ينقذ،الغامضةالقرمزيةالشسبةكشأن

هذه.بالإعدامعليهمحكمالدينالأرستقراطيين

.أخرىروايةعشرةاتنتيفيأيضاتظهرالشخصية

فيبوليسيةشخصياتعدةأوركزيألدعتكما

عجوزيحل،المثالسبيلفعلى،القصيرةالقصصمنعدد

وهو.المقاهيبأحدزاويةفىيجلسوهومحيرةجرائملغز

وهناكام(.09)9الزاويةفيالعجوزقصةفىيظهر

كيركروبرتسونفولىالليديهىأخرىبوأجمسيةشخصية

أم(.019)أسكتلندياردمنمولىليديفيظهرتالتي

المجرفىتارناورسفىأوركزيإيموسكاأجارونةاولدت

عندمالندنإلىعائلتهاانتقلت.بيرينىجاربلدةقرب

اللغةتعلمتوفيهاعمرها.منتهـةالحامسةشىثات

.هناكأ!اأعماو!خبتالإنجليزيةا

واحدكليعزف،العازفينمنمجموعةالأورعسترا

الموسيقيةالفرقبعضتعزف.مختلفةآلةع!منهم

الطلمثل،فقطالنقرآلاتعلىوالاسيويةالإفريقية

لاالغربيةالدولمعظمول!ص،واشيلفونالقرصيوالجرس

علىتشتمللمما،كاملةأوركستراالموسيقيةالفرقةتعتبر

وتختلف.الأخرىالوتريةوالآلاتال!صمانآلات

تتكونالتي،المعروفةالموسيقيةالفرقةعنالأوركسترا

الأوركستراوتسمىالنقر.وآلاتالنفخآلاتمنأساسا

أما.الوتريةالأوركستراالوتريةالألاتأتضما!

غير،المعروفةالموسيقيةالفرقفتشبهاشاقصةأ،وركسترا1

مصطلحويشيرصغير.وتريقسمعلىتشتملأنها

الموسيقيةبالمعزوفاتالخاصةالموسيقيةالفرقةإلىأوركسترا

تضمالتي،السيمفونيةأوركستراعليهيطلقماأوالكبرى

النحا!مية،والالات،النفخآلاتالوتريةالالاتبجانب

منالموسيقيةالفرقةعازفيتم!شحتىالنقر،وآلات

الموسميقية.الأنغامكلإصدار

الأعمالعزففىالسيمفونيةأوركستراوتتخصص

الرقصفرقالأوركستراوتصاحب.ال!سلاسيكيةالموسيقية

المسرحيةالفرقكذلكزتصاحبأجه(،أجا)االإيقاعى

المصاحبةالخلفيةالموسيقىتوفركما)الأوبرا(.الغنائية

فرقوتوجد.التلفازيةوالعروضالأفلامفىللأحداث

أوركسترامثلالعالمبلدانمعظمفيعالميةأوركسترا

.لندنوسي!فونيةشيكاغو،وسيمفونية،بوسطنسيمفونية

السيمفونيةأوركسترالكوين

مومسيقية،قطعةهيئةعلىالأوركستراموسيقىتكتب

كلعليهايعزفأنيجبالتيوالآلة،الأنغامعليهاتوضح
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)الفرقةلأوركستراائدقا

العازفينيوجه(الموسيقية

المناسب،التوقيت!اعطائهم

بيديه،أوالموسيقيةبالعصا

الوجه.وتعبيراتوبالإيماءات

الموم!يقيةالفرقةقائدويقوم

ويشمل.للعرضبالاستعداد

الموسيقىاختيارالاستعداد

كيفيةوتحديد،للعرضالمناسمة

التدريباتإحراءثم،عزفها

الفرقةأعصاءمععليها

ولاوكأفراد.كمجموعة

علىالقائدكفاءةتتوقف

فحسب،الموسيقيةمهاراته

!عقدرتهمدىع!ولكن

المو!ميقيينمنكلمشاعرإثارة

أيضا.والمشاهدين

،الالاتمننوعاعشرونالنموذجيةوللأوركسترا.نغم

التيالالاتلأنواعاختيارهافيتختلفالفرقولكن

إلىالكبيرةالأوركستراأعضاءعدديصلقدإذتستعملها،

الصغيرةالأوركستراأعضاءعدديتراوحبينما،عازفمائة

الصغيرةالمجموعاتوتسمىعازفا.4و.15بينما

.المحدودةالأوركسترا

-القسمأ:أقسامأربعةإلىالعازفونينقسم.العازفون

النقر.قسم-4النحاسيالقسم3-النفخقسم2-الوتري
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عازفيجلوستنظيم

يقوم.الأوركسمترا

الفرقةقائدلالتمظيم

هوكما،الآلاتحسب

إلىا!يحورةاموضشفى

جلوسهمويكوناليم!ت.

،دائرةلصفهيئةعلى

الفرقةقائديتمكنحتى

العار!.جميعرؤيةم!

تنا!مقعلىتساعديقةبص!إالختلفةالآلاتتحظمو

منها.ألمنبعثةاالأصوات

السيمفونية.أوركستراقلبهو.الوتريالقسم

عازشينصفعلىيزيدما-عادة-أعسمابهذايوجد

801-و،ناكما23-02منويت!ضنصسترا،رالأوا

باسات601وتشيللو،أ.8-و،وممطىكمانات

قائد-عادة-الرئيسيأحصمنجةاعازفويكون.مزدوجة

أ،شهما.آا!لا!شعماأحازف!!ايوجهأسذياالأوركسترا،

بوا،الأراوأخاياآ"،ت!نيت!صو.النفخقسم

أصانآأوركسفهـاح!!فيي!صنو.والباسونوالكلارينيت

.الأنواعاهدهمننوعكلمنالأق!!اعلى

مثقبة،أبواق25منويت!صن.النحاسىالقسم

واحد.توباومترددات2-4ونحالممية،أبواق28و

وأنقارتينأوحثرأأودفينمنويتكونالنقر.قسبم

وطبلةقرصيوجرلمرمعدنيةوأصناجواجراسأكثر،

وزيلفون.ومثلثمطوقة

ا!رورةاعندأسلأوركستراتضافأخرىآلاتوهناك

منوأنواعوالبيانووالأورجالقيثاريوالبيانأعيثارةاوتشم!!

حسفون.أحساا

الجزرمنوالعديد،حزيرة67منمجموعةأورعئي

لأس!صلندا.أسشمالياالساحلقبالةتقعالتي،الصغيرة

أوركني،جزرمنجزيرة21حواشوهناك

)مينلاند(الجزرهذهوأكبر.بالسكانآهلةأوأوركنيسر،

كيركوولمدينتيذلكفيبما،الس!صاناتضم

وسترومنيصر.

بالأوركساديين،ثنيأورمعكاديدعى.السكان

والنرويحي!ت.الأس!صلندييناالمستوطنينمنوينحدرون

وسترومخيس،!يركوولهمامدينت!تغيرتوجدولا

مينلاند.فيوكلتاهما

الجزر.أنحاءجميعفيابتدائيةمدارستوجد.التعليم

الثانوية،المدارسشأنوكذلك،صغيرةمدارسومعظمها

فييوجدكما.كيركوولفيالواقعةأسشاملةاالمدرمعةعدا

.صغيرةعامةمدرسةمنيعم!معترو

منذللجزيرةتابعةسلطةأوركنيتدير.المحليةالحكومة

.ام1675عا

كبيراجانباالمزارعونيحول.الأسماكعيدوالزراعة

إلىأسود()ترابالخثمنالم!صنالجزيرةسطهحمن

الهضابسكانويزرعالجير.با!عتحدامصالحةأراض

ويربىالجذور.ومحاصيلأحشوفانارالعشبالأوركاديونا

آلافويصدرون،والأغنامالمواشيالمزارع!تمنكثير

.الألبانمنتجاتبعضيصدرونكماسنويا،منهااشؤوس

ويشملالمحار.بصيدالمحلياسممكصيدجماعاتوتقوم

والقريدسالبحروبلحوالكركندالبحرسرطانذلك

المروحي.والمحار(،)الروبيان

فيالحرفيةالصناعاتمنعدديننتشر.الصناعة

لصناعةالخشبحفرأصناعاتاهذهب!تومن.أوركني

مجالفىمنازلهنفيالنساءمنحثيرولعمل.الأثاثا

اللآلية.حةالحيا

فيالحيويالعنصرالنفطيشكل.المعدنيةالموارد

النفطيةالشمالبحرحقولأغنىويقع.أوركنياقتصاد

ويقوم.نفطيةمحطةفلوتافيوتوجد،أوركنيشعرت

أكسيدمنواعدةترمعباتباكتشافالجيولوجيون

المحافظينتقلقاليورانيومتعدينإمكانيةوأممن.اليورانيوم

البيئة.على
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موجزةحقائق

.كيركوول:ريادل!المركزا

.كوولكير:نلمداأكبر

.2كم579:المساحة

.أم199عامإحصاءحسبسممة.4591":السكان

والسمك،،والبيض،والألبانالأبقار،لحوم:الريسيةا!لنتجات

اسفط.وا

وبحريةجويةخدماتتربط.والاتصالاتالنقل

بينالمعدياتوتربطالجزر.منالعديدبينمنتظمة

سترومنيسبينتربطكماوشتلاندز،وأبردينكيركوول

لأسكتلندا.الرئيسيالبرفيتورسو،قربوسكرابستر،

منالقريبالمطارلينمنتظمةجويةخدماتوتربط

إذاعةمحطاتوتبث.بريطانيةمدنوعدةكيركوول

وليرويك.كيركوولمنكلمنالجزرفيمحلية

بمناظرأوركنيسواحلتتمتعوالاثار.السياحة

البرية.الحياةفيخصبوتنوع،خلابةبحريةمنحدرات

ترتمبحريةبصخورهوي،فيجونز،سعانويتمئرأس

.م003حواليإلى

مايشو،مقبرةمثلالجزر،فيالاثارمنالعديدوهناك

نأرغمشمكلهاعلىتحافظماتزالالتي،سكارابريةوقرية

وهناك.ذلكقبلأو،.مق!شةالاف3إلىيعودعمرها

أما.العمارةآثارمنممتعأثروهو،كيركوولفيإيرلقصر

الأحداثعدادفيفيندرجماغنوسسانتمهرجان

الثقافية.

البرعنكمأ.حواليأوركنيتبعد.السطح

مسافةالجزروتمتد.جنوبهمننقطةأقربعندالأسكتلندي

إلىالشرقمنكم46والجنوبإلىالشمالمنكم08

.الغرب

الشمالية،الجزرهيالثلاثةالرئيسيةالجزرومجموعات

الجزر.هذهكبرىهيومينلاند.الجنوبيةوالجزرومينلاند،

الجزرإحدىوهيحجما،الجزرهذهثانيةهويوتأتي

صخرية)بروزاتالنتوءاتمنالعديدوهناك.الجنوبية

ماوكثيرا،منخفضةوالأرضالمد(.ارتفاععندالماءيغمرها

فيينبتولا.الخلنجأو،بالعشبالمغطىبالخثتكسى

وتعتبر.القويةالرياحبسببالأشجارمنالقليلإلاالجزر

.الكبيرةللسفنمرمىمينلاند،جنوبسكابافلو،

توجدولا.أوركنيمناخعلىكبيرتأثيرللبحر.الماخ

شتاءمعتدلوالمناخ.الحرارةلدرجةودنياعلياحدود

.م049السنويالأمطارهطولومعدلصيفا.ورطب

)العصرالنيوليتيةالشعوبتكونربما.تاريخيةنبذة

وقتفيأوركنيجزرا!متوطنتقدالجديد(الحجري

هاومايسبنواوقد.مضتسنة4لأ...إلىيعودغابر

ذاتإنشاءاتمنآثارالجزرفىوتوجد.وسكارابراي

مابينإلىتعودبروتش،تدعىمستديرةحجريةجدران

وربما.الميلاديالثالثوالقرنالميلادقبلالثانيالقرن

ملاجمأ.كانت

الثامنالقرنينخلالأوركنىجزرالفايكنجاحتل

رهنوقد.أم468عامحتىوحكمواوالتاف!

لدىالجزر،والنرويجالدنماركملك،الأولكريستيان

منتزويجهاأرادالتيابنتهمهرأجلمنأسكتلندأملك

الأماكنأسماءمنوكثير.الثالثجيمسأسكتلندا،ملك

البطوليةقصصهاوللجزر.الأصلنرويجيةوالعائلات

تسجلوهي.ساجاأوركينينجاباسمتعرفالتيالخاصة

الوسطى.العصورفترةفيأوركنيإيرلاتقصة

البطولية.القصةانظر:

ميناءسترومنيسأصبحتعشرالتامسعالقرنوخلال

باي،هدسونلشركةالتابعةالتجاريةللسفنمهما

سمكصيدوقوارب،والفقمةالحيتانصيدولقوارب

أصبحتوالثانيةالأولىالعالميتينالحربينوأثناح!.الرنجة

وفرتالسبعينياتومنذ.مهمةبحريةقاعدةفلوسكابا

العملفرصمنالعديدالشمالبحرفىأضفطاصناعة

أوركني.لسكان

شتلاند.سكابافلو:أيضاان!

فييقع!مياحىومركزشعبيشمتويمختجعأورلالدو

نسمة.أ396.46المدينةسكانوعدد.المتحدةالولايات

أسرعمنواحدةجعلهاعلىالدافئأورلاندومناخمماعد

والتعالمافتتحأم719عامففىنموا.الأمريكيةالمدن

لمماهموقد.المدينةغربجنوبكم42بعدعلىديزني

واستقر.السريعأورلاندونموفيالشهيرالترفيهيالمركزهذا

المدينةفى،المتقاعدينمنكبيرعددذلكفيبما،كثيرون

تجاريامركزاأيضاأورلاندووتعتبر.اللطيفمناخهابسبب

الوأسعة.الفواكهزراعةلمناطق

منالعديدإلىالناسديزنيوالتعالمنموقاد

المشروعاتهذهومنأورلاندو.فيالإنشائيةالمشروعات

والمطاعم،،والفنادق،والمصارف،السكنيةالعماراتبناء

مبنىإنشاءأورلاندوفيتمأم729عاموفيوالمتاجر.

المسرحافتتحام739عاموفي.للبلديةالتابعالعدل

ديزنيوالتمنتجاتافتتحتأم829عاموفي.المدني

والتعالمفي،دائمعالميمعرضوهو،إيبكوتمركز

المدينةفيالأخرىالجذبعواملومن.ديزني

جولدين-متروديزنىلشركةالتابعةباركثيماستوديوهات

.أم989عامافتتحتالتيماير،
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يبدغفرنسا،وسطشمالفىهامتجاريمركزأورلددان

تقعاللوار.نهرتمكللى.نسمةا.70ء69سكانهاعدد

بعقاراتهامشهورةمنطقةوهواللوار،واديفيأورلييان

المدينةوفي.الكثيرةالضخمةالريفيةبيوتهاأيوشاتوهاتها،

الوسطى،القرونإلىتاريخهايعودالتىالمبانيمنالعديد

.أورلييانوجامعةالقوطيةكرواسانكاتدرائيةبينهاومن

تنئمعظمحيثالأزهار،بإنتاجأورليياناشتهرتوقد

الاخرىمنتجاتهاومن.تجارياالمستخدمةفرنسازهور

ال!ربائيةوالأجهزةوالحلوياتوالملابسالسياراتالكثيرة

وهي.الصيدلانيةوالموادوالمشروباتالمزارعوآليات

المركزية.ومنطقتها،ال!داريةلوارمقاطعةعاصمة

اليوممايسمىموقعفىمستعمرةالرومانالجنودأقام

جانقادتأم942عاموفى..مق52عامفىأورلييان

.الإنجليزيالغزومنالمدينةلإنقاذالفرنسىالجي!دارك

الفرنسية،المالكةالأسرةفروعمنفرعيناسمأورلمجان

بمالبوربونانظر:.أورلييانوبوربون،-أورلييانفالواهما:

فالوا.

-فالواأسرةمؤسس!ام(.4-70أ)372لويس

وشقيق،الخامسشارلللملكالثانيالابنكان.أورلييان

.أم293عامأورأيياندوقلقبعلىحصل.السادسشارل

عقلى،بمرضاسمادلرشارلأصيبعندمايحكمأنأراد

وبعد.الح!صممقاليدتسلمبرغنديا،دوق،فيليبعمهولكن

لويس.اغتيالمؤامرةفىجونابنهشارك،فيليبوفاة

عشر،الثالثلويسابنأم(.107-أ046)فيليب

بوربونأسرةومؤسرعشر،الرابعللويسالوحيدوالشقيق

.أم661عامأورلييانأصئدوق.أورلييان-

-بوربونأسرةمؤسسابنأم(-723أ)674فيليب

علىوصياكان.أم107عامأوليياندوقأصبح.أورلييان

سمح.رشدهعشرالخامسلويسبلغأنإلىفرنساعرش

أدىمما،الورقيةالعملةمنكبيرةكمياتيطرحأنلولجون

.ال!فلاسإلى

حفيدأم(.-397أ)747جوزيففيليبلويس

حيث)المساواة(،إيجاليتيهفيليبباسماشتهر.فيليب

أنهالشعبيوهمكيالفرنسيةالثورةأثناءالاسمهذاأتخذ

لولسالملكمقتلأيدالنبلاء.ضدجانبهمإلىمنحاز

اعتقلواالبوربونأسرةوأعضاءفيليبولكنعشر،السادس

وقد.فيليبلويسوالدوهو.رأسهوقطع،م3971عام

دوقفيليبلويسللملكالأكبرالابنفرديناندأصبح

ملكا.والدهأصبحعندماأورلييان

حفيدأم(.29-16)986روبرتفيليبلويس

عالماكانفرنسا.بعرلقحقيقيمطالبوآخرفرديناند،

وإفريقياالقطيةالمناطقإلىكشفيةبعثاتوترأسمشهورا،

البريطانية.الشرقية

فرنساعنوأقصيإنجلترأ،فىتويكنهامبلدةفيولد

.ام886عام

ماحكمإمبراطورأم(.-707أ)618أورنغزيب

وحتىأم658عاممنذوباكستانبالهنداليوميعرف

المغولية،للإمبراطوريةكملك،حكمهتميزوقد.وفاته

جنوبفيدولعدةخلالهاأحضعالتيالتوسعبحروب

الهند.

شعبهكليجعلأن،المسلموهو،أورنغزيبلحار

علىخاصةضرائبوفرض.الإسلامتعاليمايتبع

وأتلف.الهندوسيةوالتماثيلالمعابدودمر،الهندوس

منخشىلأنه،الفنيةالأعمالمنكثيراأيضئاأورنغزيب

منكثيراسياساتهسببتوقد.كأوثانعبادتهااحتمال

التي،الإمبراطوريةإضعافعلىساعدتالتىالثورات

موته.بعدبسرعةتداعت

أباد.أحمدمنبالقربدوهاد،فيأورنغزيبولد

في،أورنغزيبهزم،العرشعلىالصراعصعيدوعلى

اثنينوأعدم،المعركةفىإخوةثلاثة،العرلقعلىالصرأع

إمبراطورا.وأصبحوالدهوعزلمنهم

الجناحينبر!!للطيرانصممتآلةالأورلدتولدر

،الانحتىناجحةأورنيثوبترآلةأحديبنول!اكالطائر.

أقدممنذمثلها،مركبةبصنعيحلمونكانواالناسلكن

جميعولكن،الصغيرةالنماذجبعضطارتوقدالعصور.

حملعلىقادرةأورنيثوبترلبناءئذلتالتيالمحاولات

بالفشل.باءتالناس

يستخدم:بطريقتيناليوبمالأورنيثوبترألاتتصنف

علىلتساعدالاجنحةمنمتعددةألغسكالأالأولالنمط

ويستخدم.الإنسانبجسمالأجنحةوتربط،الطيران

الأجنحةوتربطالطيار.لجلوسركناأو،قمرةالثانىالنمط

إلىالأورنيثوبترفكرةوترجع.كذلكمنهاوتداربالقمرة

روجرالبريطانيالفيلسوفاقترحهاعندماام025حوالي

.بيكون

.الطائرةأيضا:الظر

ميناءوهي.الدنماركمدنكبرياتثانيةسأور!

تجاريومركز،الشرقيجتلاندساحلعلىبحري

وفي.نسمة402و931سكانهاوعدد.وصناعي

،الميلاديعشرالثالثالقرنفىبنيت،كاتدرائيةأورهوس

.أم289عامأسعستوجامعة
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خص!.رراعيةمماطقالعليا()الصورةإنجلمراجسوبيفيهيلزكتزولدإقليمففي.القارةلاقتصادحيويةأهميةذاتأوروبافىوالريفيةالمدنيةالمناطق

السفلىالصورةفيونشاهد.الأحرىالاورويةالمدنمنكتيرمثلمهمبحريميناءوهيليورد،بايرأسفيتقعالتيالرويجفيبيرجنمديخة

المدينة.مىالقديمللجزءمنظرا

باوروأ

كثيراأوروباأثرت.الغربيةالحضارةموطنأورويا

الإغريققدماءعهدمنذانتشرتإذ،العالمتاريخفى

العلمية،واكتشافاتهم،السياسيةالاوروبيينأفكار

العالمأرجاءفىالدينيةومعتقداتهموفلسفاتهموفنونهم

أسترألياذلكفيبماالجديد،العالمفحضارات.الأخرى

المتحدةوالولاياتاللاتينيةوأمريكاوكندأونيوزيلندا

منكبيرحدإلىوتطورتانبثقتقد،الأمريكية

الأوروبية.الحضارة

العالم،أنحاءمعظممنالزوارأوروبامعالمتحذب

المتاحف،معروضاتخاصةبصفةالفنمحبيوتستميل

لندنولمدينة.المعماريةوالروائع،باريسفياللوفركمتحف

والاحتفالاتالمهرجاناتفيهاتقامحيث،حافلتاريخ

68!أ!ا

أ!

)!،ث
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.الشهيرةالحكوميةوالمبانيالقصوربهاوتوجد،الملكية

منبعهبينتقع،أوروبيةدولثمانيعبرالرايننهرويجري

ثلاثضفافهعلىوتقعا،سود.1البحرفيومصبهألمانيافي

النمسافيفييناهي،الأوروبيةالعواصمأكبرمن

ومنسالقا.يوغوسلافيافيوبلغرادالمجرفيوبودابمست

الألباأ!جبا،بأوروبااشوارتستهويالتي،الكثيرةالمعالم

جنوبيفىأضشطةاوالبراك!تلعمويسرا،شيبالجليدالمغطاة

وقنواتهوأصدا،فىاشاهيةبألوانهاالزنابقوحقولإيطاليا،

البحرسواحلعلىأصدافئةاوالشواطئ،البندقيةمدينة

المتوسط.ال!بيض

التقدمحيثمناشائدةالقاراتمنروباوأو

منبالقربالصناعةمراحصقامتحيث،الاقتصادي

الحديدخامترسباتوأماكنالحجريالفحممناجم

التربةبخصوبةالأوروليةالقارةوتتميز.القارةفيالمتعددة

قليلةمساحاتبهاومازالت،وفيرةتنئمحصولاتالتي

ونتيحة.والتحسينالإصلاحيدإليهاتمتدل!االأرضامن

بمستوىعامةبصفةيتمتعونالأوروبيينأننجدلذلك

العافمشعوبمعيشمةبمستوىمقارنةمرتفعمعيشي

.ال!خرى

أجابسةامرحضلةشبرأصتأخربىاالخمسأوروباتحتل

قارةوتمتد.الكتلةهذهبقيةآسياتحتللينما،العالمفي

الأبيضاأجحراإلىأصشمالىاالمتجمدالمحيطمنأوروبا

إنىالغربفيالأطلسىالمحيطومن،الجنوبفيالمتوسط

.الشرقفيالأورالجبال

أ!شراليا،با!متثناءحجماالقاراتأصغرأوروباوتعد

حيثمنوإفريقياآ!عياقارتىبعدالثالثةالمرتبةفيوتأتي

)68العالمسكان8نحوبهايعيشحيث،السكانعدد

لكلنسمة38العالميالمعدلبينما2،كملك!!نسمة

2(.كما

ب!تأوروبيةدولةالسئوأربع!ت!ساحاتوتتراوح

فيدوأسةأصغر،والفاتيكان،العالمفيدولةأكبرروسيا،

منالأوروبيةالدولتعدالدوأجةالمعاييروححسب.العالم

تساويوقد.الصغيرةأوالمتولحمطةالأحجامذاتالدول

أوروبافيالصغرىالخمسالدولمنأيمساحة

ذاتق!ريةدولآبأوروباأنإلا،المدنمنالكثيرمساحة

المقالةهذهمعيوجد.أخرىقارةأيفيمماأكثرنفوذ

الأوروبية.الدولقائمةعلىيحتويجدول

المنطقةفيالقديمةالأوروبيةالحضاراتمعظمنشأت

هذهأولىبدأت.المتولمحطالأبيضبالبحرتحيطالتي

بحرجزربعضفي.م،ق0003عامحواليالحضارات

التيالحفعاراتأكثرومن.اليونانمنالشرقإلىإيجه

الحضارتان،الإنسانيأخاريخافيواضحةآثاراتركت

أنحاء!عظممنالسائحينمىكتيرايجذ!الأوروبيالعمارةفن

الساحةعلىمشيدةباسيلالقديسلاسمالمعرو!ةالكميسةوهدهالعال!.

موسكو.قلصلياواقعةالحمراء

منعديدةألحاءليللمقلمهمامان!اأتث!صلوالأنهارالقنوات

داحلالاسلمقلتقومالجندولاتتسمىالتىالزوارقوهدهأورولا.

إي!هاليا.شيالدقيةمدية
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حضارتهمبلغتالذينللإغريقكان.والرومانيةالإغريقية

الميلاد،قبلوالرالغالخامسالقرنينفىازدهارهاأوج

والسياسة.والفلسفةوالعلومالفنونمجالاتفيإسهامات

الجزيرةشبهفييعيشونكانواالذينالرومانأخذوقد

التوسمعفىوبدأوا،الإغريقيةالحضارةمنالكثير،الإيطالية

حتىالميلاد،قبلالثالثالقرنفيأراضيهمإلىوالإضافة

منوأجزاء،الأوروبيةالقارةمعظمضمتإمبراطوريةأقاموا

واسيا.إفريقيا

الخامسالقرنخلالالرومانيةالإمبراطوريةوبانتهاء

عرفتتاريخهامنفترةفيأوروبادخلتالميلادي

هذهخلالبأوروباتكنولم.الوسطىالقرونبامعم

كبيرتأثيرالرومانيةللكنيسةكانحيث،قويةدولالفترة

فيأثرهاإلىبالإضافة،والفنونوالتعليمالسياسةفي

الأوروبيينبأخذالفترةتلكاتسمتوقد.الدينيةالامور

والإسلامية.العربيةالحضارةمنالكثير

،الميلاديعشرالرالغالقرنمنالأولىالسنواتكانت

فيهاقامالتيالفترةوهي،الأوروبيةالنهضةعصربداية

والمعرفة.الفنونمجالاتفيضخمةبإنجازاتالأوروبيون

أوروبادخلت،أم006عامحواليالنهضةعصروبانتهاء

العلمي.والتقدموالسياصيالاقتصاديالازدهارمنفترة

إنجلترااحتلت،الميلاديعشرالثامنالقرنمطلعوفي

الصدارةمكانالأخرىالأوروبيةالدولمنوعددوفرنسا

وآسياإفريقيافىالمستعمراتبانشاء،العالمدولبين

فيتجارتهامنالطائلةالثرواتجمعتحيثوأمريكا،

.المستعمراتهذه

الصناعيةالثورةالميلاديعشرالثامنالقرنفيبدأت

فأصبحت،الحديثةالصناعاتظهورنتائجهامنكانالتي

موجزةحقائق

إلىالترقمنالمسافاتأطول2.أكم0/،000945:المساحة

حواليالجنوبإلىالشمالومن،كم0046حواليالعرب

كم.6"لأ739الساحلىالشريط.كم8.4""

نسمة.000،000.317مأ!!6عامتعداد:السكان

.2اكمنسمة86:السكانيةالكثافة

أدنىالبحر،سطحفوقم63352الرسحبلارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحتحتمترا28قزوينبحرشاطئارتفاع

،كارباثيان،اللقان،الألناي!،الألب:الرئيسيةالجبالسلسلة:السطح

.دانيفاسييرا،لبراساالقوقار،

لين،ا،لرودا،يىالرا،لدونا،لألبا،نوبلداا:لرئيسيةالأنهارا

الفولجا.بز،التا

حزر،كريت،كورمحيكا،سةلبريطاالجزراالبليار،جزر:لرئيسيةالجزرا

صقلية.،لمجياسرد،لطهما،روفا

.قطرا74لألطاراعدد

الدولأنشأتوقد.العالمفيللصناعةمركزاالقارة

وكانتالبحار،وراءمافيالمستعمراتمنالمزيدالأوروبية

بالموادالأوروبيةالدولفيالصناعاتتمدالمستعمرات

أوروبامنتجاتلبيعأسواقبمثابةكانتكما،الخام

ثلثيونحو،إفريقيامنالأكبروأصئالجزء.الصناعية

الامشعماري.الأوروبيالحكمتحتآصعيا،

منالميلاديالعشرينالقرنفىالقوىمراكزتحولت

والولاياتالسوفييتيالاتحادإلىالتقليديةالأوروبيةالقوى

نفسهالوقتفيالأوروبيةالدولفقدتبينما،المتحدة

الأولىالعالميةالحرباندلعتوقد.مستعمراتهاجميع

-ا)939الثانيةالعالميةوالحربام(،أ-19189)4

،للقارةواسعادمارامعهماوجلبتاأوروبا،فيأم(49ء

الدولمنكثيرفيالحكمأنماطفيتغيراتإلىأدتاكما

.القارةفيالجديدةالأقطارمنعددوظهور،الأوروبية

البلدانمنكثيرفيالشيوعيةالحكوماتتأسممت

القارةفانقسمت،الثانيةالعالميةالحربأعقابفىالأوروبية

أصبحماوتألف،شيوعيةغيروأخرىشحيوعيةدولإلى

أصبحوما،الشيوعيةغيرالدولمنالغربيةبأوروبايعرف

ألبانياوهى،الشيوعيةالدولمنالشرقجةبأوروبايعرف

وبولنداوبلغارياالشرقيةوألمانياالسوفييتيوالاتحاد

ويوغوسلافيا.والمجرورومانياوتشيكوسلوفاكيا

القرنأربعينياتمنالأخيرةالسنواتمنذأوروباظلت

للحربمسرحا،الستينياتبدايةوحتىالميلاديالعشرين

وغيرالشيوعيةالدولبينبالنزاعاتسمتالتيالباردة

فيوالغربيةالشرقيةأوروبابينالعلاقاتبدأت.الشيوعية

العشرينالقرنستينياتمنالأخيرةالسنواتفىالتحسن

دالاففيالمتتابعةالإصلاحاتحدثتثم.الميلادي

السوفييتيالاتحادشعوبمنحتوالتيالسابقاسموفييتي

السنواتفي-قبلذيمنأكثر-الحرياتمنمزيداالسابق

إلىالإصلاحاتتلكأدت.الثمانينياتعقدمنالأخيرة

دولمعظمفيالشيوعيالنظامنهايةوإلىالحريةمنمزيد

استطاعام99و.9891عاميوفي.الشرقيةأوروبا

مميطرتهمبسطالدولهذهشعوبمنالشيوعيةمعارضو

تمأنسبقوقد.الشرقيةالدولفىالحكوماتمعظمعلى

الشرقيةألمانيا-دولتينإلىم491!عامألمانياتقسيم

توحيدأنإلا-الشيوعيةغيرالغربيةوألمانياالشيوعية

عامتمقدالشيوعيةغيرالموحدةألمانيادولةفيالدولتين

.أم099

الاتحادفيالشيوعيالحكمانتهىأم199عاموفي

الشيوعبنمنالمتشددونفشلعندماالسابقالسوفييتي

جمدإذ،جورباتشوفبميخائيلالإطاحةفيالملتزمين

الحزبنشاطجمئأوجهالسابقالسوفييتيالبرلمان
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الحائصأإزالة.الحديتةأورو،تمتارلميمهماحدتابمتلبرلينسورهدم

شالعرسة.أحتمرقيةا،أور.س!!الاردةالحر!ولهايةرا؟!لوحدةترمر

عامأيضاأصسابة!اأ!سوفييتىاأ!انالبراعترفكما.أصشيوعيا

وأخوانيا،:ألاتفيا،إمشونيا،جمهورياتباستقلالأم199

عامعليهااستولىقدأصسابقاالسوفييتيالاتحادكانوالتي

.أم049

حيثمنالعالمدولمقدمةفيالأوروبيةالدولظلت

عدةخطواتاتخذتسظ،والزراعيالصناعيالتقدم

كبيرعددكون،المثالسبيلفعلى.والوحدةالتقدمنحو

الأوروبيةالسوقأو،الأوروبيةالمجموعةالأوروبيةالدولمن

الاقتصاديةالمواردتوحيدإلىيهدفتنظيموهو،المشتركة

واحد.اقتصادينظامفيالأعضاءللدول

السكان

تعيشكانتشتىقبائلمنالأوروبيينمعظمينحدر

دائمةالقبائلهذهوكانت.القديمةالأزمنةفيالقارةفي

اختلطتءماوكثيرا،أخرىإلىمنطقةمن،التنقل

،المثالسبيلفعلىبها.تلتقيالتيالأخرىالمجموعات

والسلتالإنجليزمناكبريطانيأسشعباسلاأ!ةتتألف

أ!س!صسون.واوالقوصأوالدنماركيين

فىإفريقياوشمالياسياسكانصتكبيرةأعدادبدأت

القرنمنالخمسينياتمنذالغربيةأوروبادولإلىالهجرة

أصلمنينحدرونالذينعددأ!مازال!ص،العشرين

.القارةسكانمنضئيلةنسبةيمثلوإضيقىآسيوي

نسمة،مليون713نحوبأوروبايعيش.السكانعدد

مليونا021حوالىويعيش.العالمسكانثمنحواليأي

دولةهنالكوليسأوروبا.فيأ!اقعاالروسيالجزءفيمنهما

وتأتي.السكانمنالعددهذايماثلمابهاأخرىأوروبية

سكانهايبابمددحيثروسيا،بعدالثانيةالمرتبةفىألمانيا

دولأصغرفهيأغاتيكانامدينةأما.نسمةمليون81لحو

عددأقلبهايوجدحيث،أسم!صاناعددحيثمنباروأر

بهايعيشإذ،العالمفيدولةأيمعبالمقارنةاسح!صانمن

فقط.نسمةألفنحو

تقريبانسمة68أوروبافيالسكانيةالكثافةمعدللمجلغ

العالمفيقارتينأكبرهماوآسياوأوروباواحد.2كملكل

ليسأوروبافىالسكانوتوزيغ.الس!صانيةالكثافةحيثمن

تقلالقارةأجزاءفمعظم.القاراتبقيةفىكمامتساويا

عنالكثافةتزيدبينما،المعدلعنالسكانكثافةفيها

مثلا،الواسعةالشماليةفالمناطق.أخرىأجزاءفيالمعدل

السياسيةالوحدات

تضمأورولاليالخاصة

تقعالتيالفاروجزر

هدهتعدبريطمانيا.شمالى

اررنماركامنحزءاالجرر

بالحكمتتمتعألهاإلا

.كبيرةلدرجةالداتي

جزرسكادمعظميعيش

صيدقرىفيالفارو

فيكالتيالأسماك

.ال!ورة
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ص-؟!4لاكاكاعكا"/كا-:.،حهيا!ري!نص.؟صس

نر-لأ-:!3؟،بهبملاعءركاء!/يركا"لأسوداالبحرطوبم1!.ص..ن..-درا؟

!بسء-نج-شلأب-!6كلأااراراتسص

؟عصيم!!تمع؟01!اصى

!؟س؟أتر؟ضيز!-صكأس--ح!ح!

!!بر*!خضةئقرأ\يرصع!ف!بجيريوبحيرملئنكلا+نا!طوو

-!ي!+ء-

يحراكداقرأ!

ألحهآ7

"--8كى6نابمرإ

-!لأر

؟"8*"،3"-/ء!.

فىى"8،ءلى،بر*أح!-ير-،اد

"!جم!ياسور،ت،!ر/ادر رودس-كصبيروت

البحوالأييضكري!إء!برص3صن..!دماثمد!العرالىس-ء!سيم

المتولهمط



-!ص

!ه!

جمؤ

!!ر

!!ثلا

بزرز

باوروأ

السياسيةالخريطة

عاصمة!

أخرىوبلدانمدن

جبال

أنهار-خمس

الدوليةالحدودفيمرجعاليستالخرلطةهده

لملم

!!

.صءزرم!!مممم
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أوروبافيالتابعةالبلدان

ولةلدا

طارقحل

الأزورجزر

لاروجرر

الإنجليزيالقنالجزر

مانحزيرة

المساحة

المربعبالكيلومترالمربعبايل

75

221

591

572

لسكاناعدد

005942

246،145

351،72

العاعمة

رثطحل

ديلحادالونتاد

هليرسانت

تورشافن

سزبورتسالت

دوحلاس

لوضعا

)تابعة(البريطاليالتاج

بالبرتغالمستقلةمنطقة

)جاليةالداتيالحكم

دنماركية(

)توالع(الريطهانيالتاخ

)تابعة(البريطانيالتاج

أوروبافيالسكانيعيشأين
الأ!م!ثالأئمخاصعلد

كم!ليالم!للي

002سأكنر+د..موأكنر

011-1/\+005-2د.

71-:8+2د.-21د

لأشحاصاعدد

الميللي

!12دإلى2د

!2؟2

!2مرأفل

الأشحامرعد

كم؟لي

د.إلى01

ارئيسيةالحصرلةالم!اطق

سماك!مليور5م!أكئر.

ملبو!سماكح2-5

ساك!ملبولى2م!أفل

----ح!حتنحث

لم!لم3

ئضر7ئكيمع!غ

/!ءلأ-!8.لم

هـته!ع-ك!،،ع"5ءفى--ضكاكاكالا-!---ءص--دخ-لا--لأكا--خ
كاء*!؟ع،..*.9!ء

51-لا--لأ

!\"المهولمجلصاالحر!-س:لمآس!ا

-حت،ح!%---ط3-ص-كا-صس!ء،

ح!حثفي--حح!س--ص!صي!لابز؟كا

.!أ!سس!رر!ا

!ء!!،ص

ممرلم

خر!*،

ح!/

*ح!المحلط!س

لمطللبميممم!أأح!

إفريقيا



743باأورو

فيالكثافةتبلغبينما،السكانمنتماماخاليةتكونتكاد

كا2،كملكلنسمة004وهولنداموناكومنكل

.السكانفىكثافةالعالمدولأعلىمنيجعلهما

منأي!قيالمجموعةتتأ!ف.ال!ليةالمجموعات

البشرةلونبينهميجمعالذينالبشرمنكبيرةأعداد

ولقد.مشتركةأخرىجسمانيةوخصائ!تقريبانفسه

العلماء-(الإنسان)علمالأنثروبولوجياعلماءصنف

وعاداتهوأعراقهالبشريالجنسأصلفىيبحثونالذين

ثلاثإلى،الماضيفيالبشريالجنس-ومعتقداته

البشرةذاتالقوقاريةالسلالة:عنصريةمجموعات

الصفراءالبشرةذاتالمغوليةوالسلالةالبيضاء،

لنظاموطبفاالسوداء.البشرةذاتالزبحيةوالسلالة

مجموعةتحتالأوروبيونينضويهذا،التصنيف

الميلاديالعشرينالقرنخلالوفي.القوقازيةالسلالة

للتصنيفالنظامهذاالأنثروبولوجياعلماءغالبيةرفض

الانالخبراءمعظمويقسم.علميغيرتصنيفأنهبحجة

جغرافيةعناصرعشرةأوتسعةإلىالبشريالجنس

البشرية.الأجناسانظر:.رئيسية

المجموعةنلىروبسالأومنالعظمىالغالبيةتنتمي

بصفة-الأوروبيونويتميز.الأوروبيةالجغرافيةالسلالية

الفاغ.البشرةبلونآخرىسلالةأيشعوبعن-عامة

الأوروبيينمعظميتميزذاتها،الأوروبيةالمجموعةوفى

الجنوبيين،الأوروبيينعنمثلا،كالسويد!،،الشماليين

نأكما،الفاغالشعرولونالفاغالبشرةبلون،كالإيطاليين

أيضاأوروبافىويسكن.الجنوبيينمنقامةأطولالشماليين

المجموعاتمنوآخرونوالاسيويين،الإفريقيينمنكثير

أوروباإلىهؤلاءنزحوقد.الأخرىالجغرأفيةالعنصرية

منذأكبربشكلأعدادهموازدادت،العملعنبحثا

منضئيلةنسبةيمثلونلايزالونأنهمإلا،الخمسينيات

أوروبا.سكان

الإثنيةأوالعرقيةالمجموعةتتألف.العرقيةالمجموعات

الثقافيةالخلفيةتجهـلينهمالبشر،منكبيرةأعدادمن

،الواحدةاللغة،المجموعةهذهأفرادبينتوحدوقد.نفسها

كلأوواحد،أصلمنينحدرونلأنهمأوالواحد،والدين

مجتمعة.الخصائصهذه

ففيها.العرقيةالمجموعاتوتباينبتعددأوروباتتميز

كلفىنجدإذ،العرقيةالبشريةالمجموعاتعشراتتوجد

المثالسبيلفعلىأكثر.أومجموعتينأوروباأقطارمنقطر

والكرواتيينالألبانبنمنالسابقةيوغوسلافياسكانيتكون

والبولمشيينالأسودالجبلوسكانوالمقدونيينوالمجريين

الفلمنكيينمنيتكونفإنهالبلجيكيالشعبأما.والصرب

.والوالون

الحتمعوبيمثلونلأشخاصالتعليقهذاتحتالصورالأوروبيةالشعوب

عنكالسويديينالشماليونالأوروليونيتميز.الختلفةالأوروبيةا

الفاع.الشعرولونالفاغالبشرةبلونكالإيطاليينالجوليينالأوروبيين

روسيةجندية

ألمانيةامرأة

إيطاليصبي

يوغوسلافيةبائعة

سويديانصبيان

أسبانيعاملأيرلنديمزارع

-

3
لالأ

-
؟
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بالانتماء،أصشعوراالأفرادها،العرقيةالمجموعةتعطي

تقاليده!اعلىوتحافظلديهما،السلوكيةالقواعدوتوطد

ماغالباأعن.الأحرىاوأعرافهمالدينيةوتعاليمهمالفنية

العرقيةالمجموعاتب!!الثقةوعدمبالكراهيةأحشعورايسود

بنأغتالاإلىالشعورهدايقودماوعالبا.المتجاورة

فيالمجموعاتلينأوأ!احد،االقطرفيالعرقيةالمجموعات

النزاعاتهذهمثلبالفعلحدتتولقد.المتحاورةالأقطار

الإنجليزبين،الميلاديالعشرينالقرنفيأوروبافي

أتباعمنالكاثوليكالإيرأضدي!!ب!توكذلكوالإيرلنديين

أضشي!ج!تاوب!ت،والبروتحستانتيما!،الرومانيةال!صيسة

وبش!سال!س.أصساتحةاتشي!صسلوفاكيافيكيينوالسلوفا

تنسىليةررالأوأعرقيةاالمجموعاتمعظمبدأتعام

ين!ودوبدأوابيسها،الاحتلاشات-الزمنبمرور-تدريجيا

كالدنماركيينواحدةشوميةمحموعةفيكأعضاءلأنفسهم

البعضذهبأوروبا،منأحرىأجزاءوفي.والإيطاليين

أولاأوروليونأنهمفييف!صونبدأوأإذذأسكمنأبعدإلى

ماولكنبعينها.قوميةمجموعةفيأفرادايكونواأدقبل

للمسلمينجعسديةتصفيةمنالسابقةيوغوسلافياشعهدته

يشكلل!ابمأ!مرباالنصارىيدعلىأ!رسكواأجر!شةافي

أحس!صاناضدأحرقيةاالتصمفيةألوانمنلوناظاهرهفي

أزأجاشعوراع!صمص!وإنما،فحمسبالبلادتلكفيالمسلمين

.والمسلم!تالإسلامضدالكراهيةمنومتناميا

المعيشةأنماط

الأوروبيةالحياةأجبأساشيرئيسيةاختلافاتتوجد

منوالجنوبأحثممالاوبينجهة،منوالغربالشرقبين

وتختلف!.الريف!وحياةالمدينةحياةوبين،أخرىجهة

هذهبينوالتعليمالترليةونظهم،والدياناتالعاداتدائما

الشيوعيةأوروباشرتحكوماتأضافتولقد.المجموعات

ذإ،والغربالشرقب!تجديدةاختلافاتسيوتهاإبان

علىالدولةبهيمنةاتسمااقتصاديانظاماالشيوعيونفرض

مجم!!علىواضحاأثرهتركمماالإنتاجومعائلكافة

مجالاتوكافةوالاجتماعيةوالسيامميةالفنيةالخشاطات

العشردنالقرنمنالثمانينياتأواخرفيأنهإلا.الحياة

نظاماتنتهجالشرقيةأوروباحكوماتمعظمبدأت

)الليبرالية(الغربيةالسياسيةالأنماطوتتبنىراسماليااقتصاديا

أصثمماليةاالمناطقفيالأوروليةا!دولاوأصبحت.ا!مفي

عنالصناعةمجالفيوتقدماتمدناأكثرعامةبصمفة

الشمالبينالشقةفاتسعت.الجنوبيةالمناطقفينظيراتها

.التطهوراتلهذهنتيجةوالجنوب

،والمدنالأريافبينواسعةالهوةتبدولاأوروباوفي

الزراعةمجالفيحدلتأخياالعلميةالتطوراتلانذلك

فيالصحيةالخدماتوتوفيرالتعليموانتشار،والصناعة

المدنبينالحياةفيتشابهوحودإلىأدتقدالأرياث

هذهتقليصإلىالمعينةأضطوراتابعفرأدت.الأريافار

العشرين،القرنمنالحمسينياتلعدخاصةالاحتلافات

السريعوالنمو،الصناعةمجالأضطوراتاهذهشملت

أساليبيتبعونالناسوبدأ.المعيشةامستوىوارتفاعللمدن

المهنفىويعملون،المدنإلىنززحهمابعدمتشالهةحياة

ألمماليببعضبدأتكما.دحوأ!ممنويزيدونالصناعية

.عديدةريفيةمناطة!فيتنتشرالمدينةحياة

يعتزونفهملذا؟التاريخبأهميةالأوروليونايعتقدو

حققهاالتيالبارزةالسياسيةروالزبويةالفنيةبالإنجازات

أصشين.اأ،فآأومئاتقب!أسلافهما

الصحناعةفيالسريعأضقدماجذب.المدينةحياة

إلىالزراعيةالمناطقمنالناسمنكبيرةأعداداوالشجارة

قامتالتيوالضواحيالمدنازدحامذلكعنفنتج.المدن

حولها.

العالم.فيالمدنوأشمهرأكبربعضأوروبافيتوجد

بالنسبةالحجمحيثمنالأولىالمرتبةفيموسكوتأتي

العالم،لمدنبالنسبةالرابعةالمرتبةوفيالأورولية،اأطمدن

أوروبا،لمدنبالنسبةالثانيةالمرتبةفيأضدنمدينةوتأتي

عالميا.أجامامركزالندنوتعد،أصةالثاالمرتبةفيبرأح!تو

والفنونللأزياءمركزاالجميلةباريصرمدينةوأصبحت

طويل.زمنمنذاأوا

الدراحاتراكو.والحشاطلالاستعىأورولافياللدينةحياة

.أمستردامشرارعفياحهحياراتاسائقيياشسولى



الم!هاهرمن)أعلاه(الألماليالقصا!كحانوتبالسلعالعامرةالمتاجر

علىالدولهدهفيالمتاحرتحتوي.العربيةأوروبافيالشائعة

السلع.منوعيرهاوالألبسةالأطعمةمنومتوعةكبيرةمجموعات

تقفحيث،والحديثالقديمبينأوروبامدنتحمع

شامخةالوسطىالقرونفيبنيتالتي،الكاتدرائيات

الطرازتحاكيالتى،الحديثةالمركزيةالأسواقبجانب

ولاتزالوفولاذها.بزجاجهاالسحابوناطحاتالأمريكى

التيالمبانيبقاياوروماأثيناكمدينةالمدنبعضفيتقف

المدنبعضسكانولايزال.المعسيحعهدقبلشيدت

فيشميدتالتيالكنائعرفيللعبادةيذهبونالأوروبية

عدةمنالمؤلفةالمبانيتقفجانبهاوإلىالوسطىالعصور

السريعةالوجباتومماع!االمتنوعةوالمتاجرسكنيةوحدات

والاطعمةالسياراتأصبحتوقدالهمبورجر.وأكشاك

أوروبامدنفيشيوعاأكثراليومالتلفازوأجهزةالمجمدة

الماضي.فيعليهكانتمماالغربية

منسرعةأقل،الشرقيةأوروبافيالصناعةتقدمكان

المعيشةمستوىأننجدلذلك.الغربيةأوروبافيتقدمها

المعيشةبمستوىبالمقارنة،الشرقيةأوروبامدنفيمنخفض

الغربية.أوروبامدنفي

فيأوروباغربيفيالمزارعينبعضيعيع!.الريفحياة

،القرىفيتعيشمنهمالعظمىالغالبيةأنإلا،مزارعهم

أوروبافىالمزارعونويستخدم.يومياحقولهمإلىويذهبون

أساليب،عامةبصفةوهولندابريطانيافيهابماالغربية

أعلىيحققواأناممتطاعوالذلكمتقدمةزراعيةومعدات

فييعملونالمزارعينأنبيدأوروبا.فيمعيشيمستوى

والبرتغالأليونانفيخاصة،الجنوبيةأوروباأجزاءبعض

مئاتقبلأسلافهمبهايعملكانالتينفسهابالطريقة

لكننا.القديمةوالمعدأتالأساليبيستخدمونفهم.السنين
943باوروأ

وسائل.الأوروبيةالمددفيالشائعةالمظاهرمنالمزدحمةالطرق

تسهيلعلىتساعد-الطابقيرداتلندلىكحافلات-العامةالمواصلات

.المدنسكثيرديالتلوتمشكلاتمنوالتحميصالمرورحركة

فيبدأواالذينالمزارعينعددأنالمناطقهذهفيحتىنجد

وتتكونازدياد.فيالحديثةوالأساليبالالاتاستخدام

أوروباغربيفيالنموذجيةالأسرةمزرعةفيالعاملةالقوة

واللأبناء.والأمالأبمن

وعملواالشرقيةأوروبافيالريفسكانمعظمعاش

الحكمإبانالحكومةتمتلكهاكانتضخمةمزارعفي

تسمىكانتالتيالمزارعهذهفيالناسوعمل.الشيوعي

أخرىمزارعوفى،حكوميينكموظفينالدولةمزارع

المزأرعوناشمتريأواستأجرحيثالتعاونيةبالمزارعتسمى

هدايستخدم.الزراعةعلىتقومأوروبادولمعظمفىالريفحياة

فيهيزاللاالديالوقتفيالحديتةالزراعيةالالاتالأسبانيالمرارع

يستحدمهاكانالتيالقديمةالزراعيةالطرقيستخدمونالمزارعينبعص

أجدادهم.



باأورو053

أهدافاتضعكانتالتيالحكومةمنالزراعيةالمعدات

اتخذتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخروفي.للإنتاج

الناسمنأكبرلأعدادتسمحخطواتالشرقيةأوروبا

بهم.الخاصةالمزارعفيوالعم!!بالعيش

لمئاتال!وروديينحياةفيمرموقةم!سانةاحتلت.الأسرة

الأسرةأنالأوروليينامنالعفمىاالأغلبيةتعتقدإذالسن!ت،

للفردالحمايةتوفرلأنها،المجتمعفيأهميةالأكثرالوحدةهي

عندللأسرةالأولالمقامفيأ!أ،ءا.الحياةعنبتثقيفهوتقوم

شيهتهـحصإذخاصةأهميةأطبيترأوروبا،شيالناسأكثر

عندقويايعدلم،أجرماالأسرةباالارتبا!اأنإلا.الأسرةحياة

السن.كبارعندهوكماالأوروبيالشبا!

فيهذايومناحتىقويةالأسريةالروالطمازالت

الشرقيةوالأورثوذكسية،الكاثوليكيةالرومانيةالأقطار

تقلالتيأوروباشرقيدولوفيوأسبانيا،وإيطالياكاليونان

المناطقفيأهميةأق!!الألصرةادورأصبحوقد،الصناعةفيها

الذهبفيهايسودوا!تمدناكثرالاأوروبالغربيأصشماليةا

البروتستانتى.

أ!بق!ات11ب!تأصراعاأدى.الاجتماعيةالطبقة

أحتمعوراأ!شالأيزا.روباأرتاريحفيمهمادوراالاجتماعية

هدا.يومناحتىالختلفةالصقاتايسودانوالشكالعدائي

وملاكوالمزارعينالعمالأننجدالغربيةأوروباوفي

نقاباتفيأنفسهمنظمواقدالصناعةوأربابالأراضي

اكتسبتوقد.الميلاديالتاسععشرالقرننهايةمنذ

العشرينالقرنخلالالقوةمنمزيداالفقيرةالطبقات

الطبقةأ!رأبناءلايستص!!هذايومناحتىلكن.الميلادي

وأمهنيةوظائف!أو،التعليمعلىالحصولالعاملة

حكومية.

التخلصالشيوعيةالشرقيةأوروباحكوماتحاولت

فيمتساويةصرصتتاحأنيفترضإذ،الطقيةالفروقاتمن

الشيوعي.للنظامتبعاالمجتمعأفرادلجميعوالعملالتعليما

أقل،الشرقيةأوروبادولشيالطبقيةالتفرقةأننجدلذلك

الفروقاتأنإلا.الغربيةأوروبادولفيعليههيممابكثير

مهمة.مكانةتحتللاتزالالطبقية

رئيسيادوراال!وروبيةالحكوماتتؤدي.الحكومةدور

شعوبها.رفاهيةعلىالعم!!وفىدولها،اقتصادتسييرفي

الحرالعملبين،الأوروبيةالدولمعظماقتصادياتوتجمع

تقريبا،الغربيةأوروبادولجميعففي.الحكوميةوالإدارة

والس!سكالكهرلاءوشركات،الجويةالخطوطالدولةتمت!ك

المهمةالخدماتوأعمال،الهالفوشركاتالحديدية

هذهمعظمافيالحكومةتقومكمابتشغيلها،وتقومالأخرى

لرفاهيةالاجتماعيةالخدمةبرامجأنواعشتىبتقديم،الدول

علاوةأسرةكلالسويديةتمئالح!صمةفمثلا.مواطنيها

الأبناءمنطفلولكل،عشرةالسادسةدونطفللكل

النظاموهذا.الجامعةأوالثانويةالمدارسفييدرمعونالذين

اليونانبامشثناء،الرئيسيةأعربيةاأوروبادوأ!فيمطبق

.وهولندا

الشيوعي،النظامذاتالشرقيةأوروباحكوماتقامت

تقريبا.الاقتصاديةأضشاطاتاجميعوإدارةبتنظيم

بالسيطرةالحكوماتهذهتقومكانتذلكإلىوبالإضافة

هذهوشملتشعوبها،حياةمنعدةمجالاتعلى

إلا.الحالاتمنكثيرفيأ!ملاوأصس!شااختيارأ،تالمجا

بدأتالشيوعيبالحكمالإطاحةولعدالحكوماتهذهأن

لهموالسماح،الناسحياةعلىسيوتهامنتخفف

الحر.بالعمل

وأكثرلغةخمسينحواليأوروبافيتوجد.اللغات

التفرقةأسبابمندائمااللغاتكانت.لهجةمائةمن

غالبا،واحدةبلغةفالناطقون.القارةأنحاءحولشيأ!حدةوا

بلغةالناطفنعنوبالفرقة،بينهمفيمالالترابطيشعرونما

مختلفة.

أممرتسعإلىالعالمأخاتالخبراءمنصتيريصنثف

الرئيسية.الأوروبيةاسلغاتاتوريعالحريصةاتوض!ء.أوروبافىاللغات

اللغاتأ-ةسترا!اتالأوروج!امعطماتححدت

السلا!ية،-البلطية:ثلاثةالأوروبية!روعهاوأوروليةالهحدو

!ية.لروماوا،ليةلحرماوا

والألتيةالأوراليةاللغاتأوروبية-الهندواللغات

اليوجريةالفنلندية!السلافية-البلطية!

الجرماليه

الرومانسية

أخرىأوروبية-هندولغات!

الئركية

أخرىلغات

الباسكية"

حد5ئر

ابمحبربر؟آسبا

!ثأ!*لم

سأ

ائحأاللشكيرلة

!شوفاشية!

لةلآسملندا

لبا-6يكححبمص6صيهحض
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بلغاتتقريباالأوروبيينجميعويتحدث.رئيسيةلغوية

أكبروهي،أوروبية-الهندواللغاتأسرةإلىتنتمي

اللغاتنشأتأينأحدولايدري.اللغويةالمجموعات

فيبدأتالأرجحعلىأنهاإلا،الأولىالهندو-أوروبية

الأسود.للبحرالشمالىالإقليم

فيرئيسيةفروعثلاثةأوروبية-الهندواللغاتولأسرة

واللغات،الجرمانيةواللغات،السلافية-البلطةأوروبا:

الشرقيةأوروبافىالناسمعظمويتحدث.الرومانسية

والروسية.البلغاريةتشملالتيالسلافية-البلطةباللغات

والألمانيةوالإنجليزيةكالدنماركيةالجرمانيةاللغاتأما

الغربيةأوروبادوللغات،رئيسيةبصفةفهىوالسويدية

الفرنسيةاللغةتشملالرومانسيةواللغات،الشمالية

القسم،هذافيالخريطةوتوضح،والأسبانيةوالإيطالية

.الدولعلىالأوروبيةاللغاتمنكثيرتوزيع

الدينكبيرحدإدىالنصرانيالدينيعد.الديانات

آسياغربيجنوبفيالنصرانيةبدأت.أوروبافيالرئيسي

حيثمنالدياناتأكبرفأصبحتأوروبافينمتلكنها

ونفوذا.أثرأوأكثرهامعتنقيهاعدد

الرومانيةالكنيعسةأتباعمنبأوروباالنصارىمعظم

الأقاليمفيرئيسيةبصفةالكاثوليكويعيش،الكاثوليكية

أوروبامنالشماليةالمناطقوفيالغربيةأوروبامنالجنوبية

بينبالتساويفينقسمونبأوروباالنصارىبقيةأما.الشرقية

أعضاءويعيش.والبروتستانتيةالأرثوذوكسيةعقيدتي

،اليونانفيرئيسيةبصفة،الشرقيةالأورثوذوكسيةالكنيسة

غربيودول،السابقالسوفييتيالاتحادمنالأوروبىوالجزء

لمعظمالرئيسيالدينهيوالبروتستانتية.الجنوبيةأوروبا

عدةأيضابأوروباويوجدأوروبا.غربيفيالشماليةالدول

معظمفياليهودويعيشواليهود.المسلمينمنملايين

دولفيرئيسيةبصفةالمسلمونيعيشبينما،القارةأجزاء

وفي()الأوروبيةوتركياكألبانيالأوروباالشرقيالجنوب

والهرسك.البوسنة

وجهفيتقفالشرقيةأوروباحكوماتكانت

الجماعاتتضطهدماكانتوغالبا،الدينيةالمعتقدات

فىالشرقيينالأوروبيينملاييناستمرفقدهذاومع.الديخية

وفى.حكوماتهممعارضةمنبالرغمالدينيةالشعائرممارسة

ايلإصلاحاتسمحتالعشرينالقرنمنالثمانينياتأوأخر

.الأديانبحريةالشرقيةأوروبادولفيالديموقراطية

وقد.النصرانيةباسمأوروبافىعدةمشكلاتظهرت

للنزاعاتنتيجةالدماءوإراقة،المتعددةالعنفأعمالنشبت

التيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةاضطهدتفلقد.الدينية

التيالفئاتالوسطىالقرونفيأوروباعلىتهيمنكانت

عرفتالتيالحروبفىوتسببتالنصرانيالدينتقبللم

أورولافيإسلاميمجمعأكبريعدرومافيالإسلاميواللركزالمسجد
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الحروبان!:.المسلمينضدالصليبيةبالحروب

الصليبية.

عشرالسادسالقرنمطلعشيالبروتستانتيةمولدأدى

التي،أجمروتستانتواأ!!اثوليكاب!تالحربإلى،الميلادي

يسودال!صاهيةشعورولايزال.عامائةمنلأكثرا!شمرت

أوروبا.مرقليلةأجزاءفيوالبروتستانتالكاثوليكبين

أس!صاثوأجكاب!تالصراعأدى،المثال!مبي!!فعلى

أطأعمامنكثيرإلىاحشماليةاأيرلندافيوالبروتستانت

الشرين.أتحرنامنالستينياتمنذالمنطقةفيالعنف!

فيالمتعلمةأصشعوباأكثرمنالأوروبيونيعد.التعليم

%!.يستطئ،والحتابةأغراءةايعرفونفمعظمهم.العالم

تق!!دولأربعبا!ستثناءأممتابةارالقراءةأوروباسكانمن

ألبانيا،هيالدولوهذه%،09عنالمتعلم!تنسبةفيها

فيمنهاصغيرجزءيقعالتيوتركيا،والبرتغال،أطةوما

أوروبا.

متلا،أ!اكرتغاففي،أخرىأإدوأ!ةمنالتعليميختلف

لا!داهـس.فقصأسنواتممتقصاءالأطفالاعلىيتوجب

الأق!اعلىعاما21أجلبصيوناالأطفاليقضيبينما

تقومحد،لأقصىمركزيتعليمالظامولفرنسا.بالمدرسة

فتقوملممويسرا،فيأما.الوطنيةالبلادحكومةبإدارته

التعليم.علىبالإشرافالولاياتححومات

.الميلاديعشرالتاياغرلىافيإنجلفرافيأسستأكسفوردجامعة

اعروراإلىتاريخهايعودالتيالعديدةروبيةالأرالحامعاتإحدىوهى

الحديمة.الحامعاتتطورشهدتالتيالوسطى

أوروبا-لغرليالشماليةالدولفيا!الأطفامعظميتلقى

سعنيبلغواحتىنفسهالتعليم-والسويدوالنرويجكبريطانيا

يتركقدالسنتلكوفي.عشرةأسمادسةاأوعشرةالخامسة

وقد،المهنيةبالمدارسيلتحقونأالمدرسةأ!الأطفاابعض

لتأهيلالأكاديميةدرامعتهممواصلةفيالآخرأجعضايستمر

الحامعي.أطتعليماأدفسه!ا

المناطقمرتم!يعامةبصفةأورزبافيأضعليماامستوى

كدول،الجنوبيةالمناطقفيعليههومماأحخرالشمالية

منفقراأكثرالدولفهذهأجانيا،أروللغارياوالبرتغالاليونان

لإجراءالقيامالحمتطاعتهافيخيسأصدأك،الشمالدول

أطفالويقضي.التعليميةالبرامجفيمستمرةتحمسينات

أمثالهميقضيهعمابالمدرسةأقلمعن!تلالدوهذه

.بالشمال

العالم،فيالجامعاتأشهرمرعددروبابأريوجد

وأضدنوأدنبره!سمبردجفيالريطانيةالجامعات:ر-

كراكاوفيباجلونياجامعةأيضاتشملىصماصسن!ورد.وأ

بإيرلنداودبلنبإيطاليا،لوأ!ناوجامعاتلندا،لمو

وباريسموسكوجامعاتإلىبالإضافةبألمانياوهايدلبرج

أوروبافييوجدلذلكلالإضافةبالنمسا.فييناووروما

الوطنيةالمكتبةوتشملالعالمفيألمكتباتاأهممنعدد

بجامعةبودليانومكتبة،بلندنالبريطانيةوالمكتبة،بباريس

الان)تعرفمولمحكوفيلينينومكتبةبإنجلترا،أكسفورد

منلمزيد.الفاتيكانومكتبةالروسعية(،الدولةبمكتبة

المكتبة.انظر:أوروبا،فيالمكتباتعنالمعلومات

الفنون

أرجاءمعظمفيالانتشارواسعتأثيربيةررالأواللفنون

لقد.الأحرىالقاراتفنونمنفنأيتأثيرمنأكثرالعالها

أوروبادولأصبحتإذ،الو!عطىاحصورابعدالتأثيرهذابدأ

للفنوكانالنفوذ.ذاتالعالميةالدولمقدمةفيالغربية

والولاياتككندا،البلدانبعضعلىكبيرألرالأوروبي

وصلكما،الأوروبيينمنالمهاجرونأقامهماأصلت!تاالمتحدة

أصبحتالتيواسيا،إفريقيامنأجزاءإلىالأوروبيالفن

فيبدأالتأثيرهذاأنإلا.الأوروبيةالمستعمراتضمر

القرنخلاليتلاشىأوروبانفوذبدأحينماالتناقص

العشرين.

منالإغريقيالفن.والرومانالإغريققدماءعندالفن

الفنانينلأعمالحصانفلقدلقاء،أغديمةاالعصورفنونأكثر

فيالإعريقأبدعحيثعامألفيمنالأحنخردامأترالإغريق

العامةوالمبانيفالمعابد.والنحتالأدبواالمعمارفن

بينمتميزةمرتبةتحتلالضخمةالجميلةبأعمدتها،الإغريقية

رائددورللإغريقكان.التصميمحيثمنالعالمفيالأبنيةا
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المسرحيالأدبفأنشأوا،القديمالأوروبيمالأدبكتابةفي

نحتفيالإغريقالنحاتونابدعولقد.الاننعرفهكما

.والرخامالبرونزمنالبشريةالأشكال

الإغريقي،الفننمطعلىفنونهممعظمالرومانبنى

تطويروفي،والأدبالمعمارفنفيالإسهاماتأهمفقدموا

الأقواسالرومانالمعماريونفابتكر.الواقعيةاللوحاتنحت

أضخمأبنيةتشييدفيساعدتالتى،الخرسانيةوالدعامات

الأغريق.بنىمما

كبيرتأثيرللكنيسةكان.الوسطىالقرونفيالفن

المرتبةفيويأتي.الوسطىالقرونخلالالاوروبيالفنعلى

جنوبفيخاصة-الفنعلىالتأثيرمبلغناحيةمنالثانية

بمعتقداتبدورهتأثرالذيالبيزنطيالفن-أوروباشمرقي

الفنعلىالثالثالتأثيرأما.الاسيويةوالثقافةالأرثوذوكس

أثرهظهرالذي،الإسلاميالفنتأثيركانفقد،الأوروبي

الجزءفيالفنعلىماولدرجة،رئيسيةبصورةأسبانيافي

أوروبا.منالشرقيالجنوبي

فىالدينيةالموضوعاتالوسطىالقرونفنانوتناول

العهود،تلكفيالبارزةالفنيةالأعمالومن.الأحيانأغلب

انحط.والنحتالدينيةوالرسومات،الكنسىالمعمارفن

منيظهرفلم،الوسطىالقرونبدايةفيالأوروبيالفن

بدأتحتى،القليلإلانسبئاالبارزةوالاساليبالأعمال

الحاديالقرنينخلالالظهورفيالفنونإحياءمؤشرات

الذيالفنيالأسلوبظهرإذ.الميلاديينعشروالثانيعشر

غربيفي(العمارةفن)طرازالرومانسكباسمعرف

لطرازالرئيسيةالسماتومن.الفترةهذهخلالأوروبا

كلتميزتفقد.ومتانتهقوتهالعمارةفنفيالرومانسك

جدرانهابسماكةتقريباالطرازهذاعلىشيدتالتيالمباني

الصورأما.أقواسهاواتمساعوانخفاضدعاماتهاومتانة

لاتصورأنهاإلا،بالالوانغنيةفإنهاالطراز،هذاعلىالزيتية

الحقيقية.والأشكالالمساحات

القوطيالفنأصبحالميلاديعشرالثالثالقرنخلال

الطرازشمثلأوروبا.منكبيرجزءفىالمتبعالرئيسىالطراز

المعماريونصممإذ،العمارةفنفيرئيسيةبصورةالقوطي

لجدرأنلاتحتاجالتيالشاهقةالجميلةالمباني،القوطيون

التصميمهذاجعلولقدلها.دعاماتلتكونسميكة

المبانىفىالملونالزجاجذاتالنوافذاستخدامبالإمكان

القوطية.

القرنخلالإيطاليافيبدأ.النهفةعصرفىالفن

فيأوروبا،أنحاءمعظمفيوانتشر،الميلاديعشرالرالغ

كانولقد.الميلاديينعشروالسادسعشرالخامسالقرنين

وتأثيراتانعكاساتوالرومانالقدماءالإغريقوفلسفةلفن

النهضةعصرفنانوركزالعصر.هذافيالفنعلىعظيمة

الغربي.العالمفينوعهمنالأوليعدالإغريقياللسرحيالفن

.اعلاهبالصورةكالذيمسارحفيتمتلالمسرحياتوكانت

الأشكالأيضاصورواأنهمكماالفرد.أهميةعلى

القرونفىشائعاكانمماأكثرمتناهيةبدقةوالمساحات

الوسطى.

الدينية،الموضوعاتإبرازفيالنهضةعصرفنانواستمر

أليومية،الحياةموضوعاتمعالجةفيأيضابدأواأنهمإلا

الطيعيةللمناظروصورلوحاتلرسمالفنانونفاتجه

تصميمعلىينصبالمعمارييناهتمامبدأ.والشوارع

الإنسانجسمينحتونالنحاتونوبدأ،العامةوالمبانيالمنازل

مضى.زمنأيمنأدقبصورة

عصرمنذالفنأصبحالنهف!ة.عصرمنذالفن

المجتمعفيوالمتلاحقةالمتعددةالتحولاتيعكس،النهضة

بالإضافة.الفترةهذهأثناءمختلفةأنماطفظهرت،الأوروبي

وهما،للفنجديدانشكلانأوروبافيظهرذلكإلى

مرةلأولالأوبراوتمثيلتأليفتمحيثوالسيمفونيةالأوبرا

تمبينماالميلاديعشرالسادسالقرنمنالتسعينياتفي

عشرالثامنالقرنخلالالسيمفونيةالموسيقىتأليف

.الميلادي

فيأسلوبالميلاديعشرالسابعالقرنفيلمماد

القومية،لظهورنتيجة،الباروكباسمعرفالفنيالتعبير



باوروأ453

الكنيستينبينأوروبافينشبأ!ذياوللصراع

القادةأرادفقد.الرومانيةوالكاثولي!صةالبروتستانتية

الرومانيةأممنيسةاأتباعمنأ!دينيوناوالزعماءالسياسيون

الجماهير.تفكيرعلىأطتأثيرالفنا!متخدام،الكاثوليكية

العاطفيالباروكيالأسلوبالفنانونابتدعأسذلكفتبعا

بالشعور.المفعم

مالمدنونمو،السريعالصناعىالتطورأحدث

فىكبجرةتحولاتوالتكنولوجياالعلومشيالهائلالتقدم

اجتماعيةمشكلاتفيوتسبب،الأوروبىالمجتمع

اهتماموبدأ.الميلاديعشرالثامنالقرنمنذجمة

اهتمامهمزأدبينمايقل،أسدينيةابالموضوعاتالفنانين

احرأوفيفمثلا.الحديثاس!العافيالإنسانبوضع

أضامئكلضرالميلادي!ت،اأغرناوأوائلعشرالثامنالقرن

بالحركةماسمىإلىينتمونالذينالفنانونأصبح

خصائصوتوحيدآليةتزايدعلىيعترضونالرومانسية

الاجتماعيالظهلماأيضاعارضواكما،المجتمع

اتجه.الوقتذلكفيالسائدينالسياسيوالاستبداد

وقصص،الجامحوالخيالالطهبيعةنحوالفنانونهؤلاء

فنهمفتميزحياتهما.واقعمنهروبا،النائيةالأماكن

.والخيالالعاطفةعلىبالتركيز

ظهرتالميلاديالتامئكلشرالقرنمنتصففي

الحركةهذهفنانوحاولبالواقية.سميتفنيةحركة

وأغد.عليههىحصمامتناهيةبدقةالحياةمظاهرتصوير

علىالتأكيدبسببجزئثا،الواقعيةالمدرسةتطورت

العلوملظهورنتيجةبرزتالتي،الدقيقةالمعلومات

المتزايدلالاهتمامأيضاالواقعيةالحركةوتأثرت.الحديثة

المجتمع.مشكلاتلتفهم

جديدةفنيةأسماليبأم009عاممندتظهربدأت

روايةيولونصاروا،والفنانونفالنحاتونسن!ت،بضعكل

منأقلاهتماماالمألوفةالعاديةالموضوعاتومعالجةالقصة

الرسامونفأنشأ.العامالتأثيريثيرهاالتيالذهخيةالصور

وأالأشياء،لاتعكسالتيالمجردةالفنيةالأمماليب

والإحساسالشعورعلىوركزواالحقيقيةالأشكال

بصورة،الإنسانجسمايعالجون.وبدأواالنفسيةأسةوالحا

ولقد.الأخرىوالأشياءللالاتمعالجتهممنأقل

الأنماطألمانيا،فيللتصميمباوهاوسمدرسةابتدعت

أثر.الزحرفةمنبحلوهاتتميزاكتيالبسيصةأأ!ظيفيةا

كتصميمالحديثةالفنمظاهرمنكثيرعلىالباوهاوس

فيالفنانونأبدعكما.باوهاوسانظر:.والأثاثالمباني

أجبالأساعنجذريااختلافاتختلففنيةأعمالإنشاء

والمومسيقىوالأدبالمسرحيالفنتقدمكما،السابقة

نفسه.بالقدر

السطح

يعادلماأو2كمأ0)000.945أوروبامساحةتبلغ

قارةأصغروهى.العالمفياليابسةمساحةمنأدأتقريبا

غرباالأطلسىالمحيطويحدهاأجا،أ!شراباستثناءالعالمفي

فييقعالذي-قزوينوبحرالأورالونهرالأورالوجبال

المحيطمنأوروباوتمتدشرقا،-سابقاالسوفييتىالاتحاد

والبحرالمتوسطالأبيضالبحرإلىالشماليالمتجمد

الجزرالجغرافيونويعد،الجنوبفىالقوقازوجبالالأسود

قبالةالواقعةالجزرمنوآلافامالطةوجزيرةالبريطانية

منجزءأالأوروبيةالأراضيمنالرئيسىالجزءسواحل

.لقارةا

منالغرباتجاهفيتمتدضخمةجزيرةشبهباشأورر

بينيفصلمائيحاجزاكهناوليسآسيا،غربيأ!شما

قارةالجغرافيينبعضيعدهمالذلكتماما،القارلينهاتين

يذهببينماأوراسيا.اسمعليهافيطلقون،واحدة

قارةوأوروباوآسياإفريقيابأنالقولإلىآخرونجغرافيون

قبلواسياإفريقيابنيفصلماهنالكيكنلمإذ،واحدة

اسمالقارةهذهعلىفيطلقونالسويسقناةشق

سيا.أورافرا

أقاليمأربعةإلىأوروباتنقسم.الجغرافيةالأقاليم

السهل2-الغربيةالشماليةالجبال-أ:هىرئيسية

لمسلسلة-4.الوسطىالمرتفعات3-العظهيمالأوروبي

(.والغربيةالشماليةالحبال)منطقةأ،لب1جبال

غربيلثممالعبرتمتدمنطقةالغربيةالشماليهالجبال

وفنلنداوالسويدوالنرويجبريطانياوشمالوأيرلندافرنسا

منالأوروبىللجزءالغربيالشمالىوالركنالشمالية

بعضعلىوتحتوي،المنطقةمعظمالجبالوتغطىروسيا.

عبربليتالتى،الأرضعلىالصخريةالتكويناتأقدم

قمةأعلىجالدوبيجنقمةأصبحتحتىالسبن،

مترا2لأ946ارتفاعهايبلغحينفيالنرويجفيموجودة

الجبلية،السفوحانحداروشدةالتربةلرقةونسبة.فقط

عدديقل.للزراعةصالحةغيرمحدبةالجبالأصبحت

الشماليةالجبالمنطقةمنكبيرةأجزاءفىالسكان

أشخاصعشرةمنأقلتوزيعهميكونحيث،الغربية

واحد.2كملكل

الجزءكلتقريبايغطيالعظلم.الأوروبيالسهل

وتشملفرنسا.إلىروسيامنويمتدرولعميا،منالأوروبي

فىوتمتدإنجلترا.شرقيجنوبمنجزءاأيضاالمنطقة

القوقازجبالإلىالشماليالمتجمدالمحيطمنروسيا

العظيمالأوروبيالسهلويضيق.كم2)014منلأكثر

أخرىمرةليتسعوألمانيابولنداداخليمتدعندماتدريجيا



ذإبلجيكافيلهنقطةأضيقيبلغحيثفرنساغربى،

فقط.كه!08عرضهمممبح

منرئيسيةبصفةالعطمالاوروبىالسهليتكون

بقاعاويضم،التلالبعضتتخللهاومتموجةمنبسطةاض

العالم.فيخصوبةالزراعيةالأراضيأكثرمنلد

أكثرمنتعدالتيالمناطقبعضمنهالغربيالجزءيشمل

تبلغالسكانكثافةأنإلا.سكانيةكثافةالعالمناطق

عرليشمالمنكبيرةمساحاتتعطيالغربيةالشماليةالجبالكنطقة

هدهفيتقعالتيلأسكتلمداتايلوخكبحيرةبحيراتلالمنطقةأورولا.

منوتتكونتشجكيا،إلىالبرتغالمنتمتدالوسطىالمرتفعاتمنطقة

.البرتغالمنوحزءاأ!سانيامعظمالميزيتاهضبةتغطي.وهضابحمال

355أوروبا

؟.كملكلنسمة03حواليروسيا،أنحاءمعظمفى

رولمميا،فيالبحرسطحفوقمترأ018نحوالسهلويرتفع

البحرسط!فوقمترا051منأقلإلىارتفاعهيصلبينما

.أخرىأماكنفى

منخفضمةالجبالمنتتألفالوسطىالمرتفعات

الأوسمطالجزءداخلتمتدالتيالعاليةوالهضاب،الارتفاع

م003بينالوسطىالمرتفعاتارتفاعو!راوحأوروبا.من

.أوروبج!وبيفيكبيرةمساحاتتغطيالتيالألبجبالسلسلة

عطلاتهملقضاءالزوارألمانيا،جنوبيفيكالتي،الخلابةالمناطقتحذب

.الأورالجبالحتىالاطلسيالمحيطمنبمتدالعظيمالأوروبيالسهل

فيالزراعيةالأرضفيهابمابأوروباالرراعيةالمناطقأفضللهتوحد

نيا.وكراأ



داحلالبحرمنطريقهاتشقوطويلةضيقةلحار

الكنيمةلأشحارهاالاحدارفديدةالحبالوتحفها،ي

علىالصغيرةالقرىلعضتوجد.خلابةمناظر!ة

ل!-4-كا:،هـ

!طه-!--نم

!!-.أك!برلم

!ى،خبثإل!

؟،خرغ-

،!ء-تج

يرء!!يم

شبهصلالقر!المتو!طالأليصالمحرفيلصخرية

التممسحرارةلتعكسالأبيضباللودالمنارلتطهلىا.

الهضبةأوا!ليزيتاالإقليمهذاويشملتقريبا.أم/08و.

فىالوسطىوالمرتفعاتوأسبانيا،البرتغالفيالوسطى

وسطمنكلفيالمنخفضةوالهضابوالجبالفرنسا،

بعضالغاباتتغطيكماتشيكيا.جمهوريةوأغلبألمانيا

الأرضمنالأكبرالجزءأنإلا،الوسطىالمرتفعاتأجزاء

فيالمزارعفأجود،للزراعةلاتصلحفقيرةوتربتهصخري

منأجزاءتحتويالأنهار.أوديةفىتوجدالمناطقهذه

فىخاصة،هائلةمعدنيةثروةعلىالوسطىالمرتفعات

بينالمنطقةفيالسكانكثافةتتراوحوتشيكيا.ألمانياوسط

وفرنسا،أسبانيامنكلفى2كملكلنسمة48عنمايقل

ألمانيامنأجزاءفىالعددهذاأضعافأربعةأووضعفى

وتشيكيا.

بحرإلىأسبانيامنأوروباعبرتمتد.الألبجبالسلسلة

فجبال.جبليةسلاسلالمنطقةبهذهوتوجد.قزوين

يفصلحاجزاتكونأسبانيافيالبرانسوجبالسييرأنيفادا

تغطيعالمياالمشهورةالألبوجبالوفرنسا.أمسبانيابين

ومعظمإيطالياوشماليفرنساشرقيجنوبمنجزءا

سلوفينياوشمالوالنمساألمانياجنوبمنوجزءاسويسرا

جزءا،الألبجبالمنالجسوبإلىالأبناين،جبالوتغطى

التي،الألبسلسلةتوجدالشرقوفىإيطاليا.منكبيرا

وجبال،واليونانكرواتيافيالديناريةالألبمنتتكون

شمالىعبرتمتدالتيالكارباثيانوجبالبلغاريا،فيالبلقان

منالأقصىالغربيوالجزءبولندأ،وجنوبسلوفاكيا

نيا.وروماأوكرانيا

فيالجبالوأجملأعلىالألبجباللمسلسةتضم

جبلقمةهىالسلسلةهذهفيالقمموأعلىأوروبا.

فيالبحرسطحفوقمترا633.5أرتفاعهايبلغإذإلبرس

المنطقة،أجزاءمنكثيرالعسياحيعستهويالقوقاز.جبال

الزراعةأصبحتولقد.السويسريةالألبجبالظصة

والأوديةالممتدةوالسهولالمنخفضةالجبالفيتتمركز

الغاباتتغطيكماالجبالسلاسلتحفهاالتيالواسعة

المروجوتستخدم،العاليةالمنحدراتمنكثيراالكثيفة

للرعي.الغاباتوراءتقعالتىالخضراء

-2والجزرالسواحل-أ:وتشمل.الظواهرالطبيعية

.البحيرات-3لأنهارا

غيربحريبساحلأوروباتتميزوالجزر.السواحل

الجزرأشباهمنسلسلةنجدحيث،التعاريجكثير،منتظم

هي:الرئيسيةالأوروبيةالجزروأشباه.والصغيرةالكبيرة

جزيرةوشبهوالسويد()النرويجإسكندينافياجزيرةشبه

)البرتغالأيبيرياجزيرةوشبه)الدنمارك(جتلاند

جزيرةوشبه)إيطاليا(،الأبناينجزيرةوشبهوأسبانيا(،

وبلغارياومقدونياوالهرسكوالبولمشة)ألبانياالبلقان



753بااورو

وكرواتياتركيامنوأجزاءواليونان

المداخلتتخللهاوكلهاويوغوسلافيا(،وسلوفينيا

والبحار.والخلجان

نحويبلغإذبطولهالأوروبيالساحليتميز

الساحلهذاساعد.تعاريجهلكثرةوذلككم06)579

الطبيعية.المرافىءوجودفيالمتعرج

الأوروبيةالسواحلقبالةتقعالتيالجزرآلافوهناك

بريطانياالجزرهذهوأهمأكبرومن،متفاوتةمسافاتعلى

الجزروتشمل.البريطانيةالجزرإحدىتشكلالتي

لأوروبا-الرئيسىالبروغربيشماليتقعالتي-البريطانية

الرئيسيةالجزرومنشتلاند.وجزرأوركنيوجزرأيرلندا

الجزرأمافارو.وجزرأيسلندا،المنطقةهذهفيالأخرى

من،فتشمل،للقارةالرئيسيالبرجنوبىتقعالتيالرئيسية

وسردينيا،وكورسيكا،البليارجزرالشرقإلىالغرب

فيمنفصلةمقالةالجزرهذهمنولكل.وكريت،وصقلية

الموسوعة.

نقلوسيلةالعديدةالأوروبيةالأنهارتستخدمالأنهار.

فىالأنهارهذهمياهمنيستفادكما،الصناعيةللمنتجات

الكهربائية.الطاقةوتوليدالأراضيري

دأخليمرالذيالفولجانهرأوروباأنهارأطولمن

قزوين.بحرفىيصبحتىكم/5313لمسافةروسيا

المتجمدمإلمحيطالفولجانهرالقنواتمنشبكةوتربط

الدوننهريتعرج.الدونونهرالبلطجق،وبحر،الشمالي

الراينونهرالأسود.البحرإلىيصلحتىروسياداخل

ألمانياداخلالألبجبالمنكمأ012.لمسافةيجري

العمودالرايننهرويمثل.الشمالبحرحتىوهولندا

أهمحولهاتتركزالتيالداخليةالمائيةللممراتالفقري

-الدانوبنهرطولويبا.الغربيةأوروبافيالنشاطات

الدانوبونهر.كم2و086-أوروبافينهرأطولثاني

النمسامخترفاألمانياجنوبمنطريقهيشقالذي

البحرحتىورومانياوبلغارياويوغوسلافياوالمجروسلوفاكيا

الغربيالجنوبيالجزءفيالرئيسىالمائيالممريعدالأسود

الشرقية.لأوروبا

الدنيبرنوالأهميةذاتالأخرىأوروباأنهارتشمل

فيالشماليودفيناوأوكرانيا،البيضاءورولممياروسيافي

فيوفستولاوالأودرولاتفيا،روسيافىالغربىودفيناروسيا

ألمانيا،غربيفيوالفيزروألمانيا،تشيكيافيوألبهبولندا،

تاجوونهرفرنسافيوالسينوالرونواللوارإيطاليافىوالبو

أنهارربطتوقدإنجلترا.فيوالتايمز،والبرتغالأسبانيافي

.القنواتمنبشبكةالرئيسيةأوروبا

وهيالعالمفيبحيرةأكبرتقع.البحيرات

الشرقيالجنوبيالركنفيجزئيا،المالحقزوينبحر

قزوينبحرأنمنوبالرغماسيا.فيوجزئئالأوروبا

اليابسةأنإذ.الحقيقةفىبحيرةأنهإلابحرايعسمى

مساحتهوتبلغ،الجوان!كلمنبهتحيط

تحتم28الشماليساحلهوينخفض2كه372!...

انظر:.أوروبافيانخفاضاالمواقعأكثرفهوالبحرسطح

بحر.،قزوين

حواليأوروبافيالعذبةالبحيراتمساحةتبلغ

بحيرةهيالعذبةأوروبابحيراتوأكبر2.كمأ37و...

مساحتهاوتبلغلروسياالغربيالشماليالجزءفيلادوجا

ممابحيرة000.06نحوبفنلنداوتوجد2.أكم307.7

.البحيراتالافأرع!لىب!اسمتعرفجعلها

المناخ

إلالآخر.إقليممنفيختلفأوروبافيالمناخيتنوع

فالخريطة،معتدلبمناخيتمتعالقارةأجزاءمعظمأن

المتعددةالمناخيةالأقاليمتوضح،القسمهذافىالكبيرة

،الحرارةدرجاتفضوضحالصغيرةالخرائطأما.بالقارة

الرطوبةوأشكال،الذائبوالجليد)المطر،والتساقط

(.الأخرى

آسياأجزاءبعضمناعتدالأأكثربمناخأوروباتتمتع

نفسها.العرضخطوطفيتقعاناللتينالشماليةوأمريكا

الجزءفيوإركتسكبكنداوكلجاريبألمانيا،برلينفمثلا

لكناواحد.عرضخطعلىتقريئاتقعلروممياالالحميوي

درجاتبثمانييزيدبرلينفىالحرأرةدرجةمعدلأننجد

يزيدوقدكلجاريفيالحرارةدرجةمعدلعلىمئوية

فيالحرارةدرجةمعدلعلىمئويةدرجةوعشرينباثنتين

إركتسك.

المحيطمنالقارةعبرتهبالتيالرياحتتسبب

الرياحهذهتتأثرإذأوروبا.فيالمنا!تلطيففيالأطلسي

الماءيجرفقوي،محيطيتياروهو،الدافئالخليجبتيار

الغربىأوروباساحلإلىالمكسيكخليجعمنالدافئ

الأطلسيالمحيطبتيارويسمى،الشماليوامتداده

لعدمالغربيةالرياحبهذهالقارةمعظميتأثر.الشمالي

يعترضها،أنيمكنالذيبالحجمجبليحاجزوجود

منكم048حدودفييقعأوروبامعظملأنونسبة

الأطلسي.المحيط

تياربمفعولغيرهمنأكثرالنرويجساحليتأثر

التيالقويةالغربيةوالرياحالشماليالأطلسيالخليج

منكبيرجزءيقع.التيارأتهذهعبرأوروباعلىتهب

التي،الشماليالقطبمنطقةفيالنرويجيالساحل

أنإلاالشتاء.فصهملفىمعظمهاوالجليدالثلوجتغطي

يمثىالذيالجزءذلكفيبماالنرويجساحلمعظم
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يقعالذيهمرفمست،النرويجوميناءالشماليالقطب

طيلةوالثلوجالجليدمنحاليايبقىأسشمالاأقصىفي

الشتاء.فصل

أطولأوروباشماليفيالشتاءأننجدعامةبصفة

وأبردأقصرفيهأ!هميفاوأنجنوبيها،فىمنهبرودةوأكثر

الشرقفيالشتاءأنأيضانجدكماأيفعا.جنوليهامن

عماحرارةوأحضرأقصرالصيفوأن،برودةوأكثرأطول

أورودافىالمناخيبدوكيف

محداحساشصاضودهمعحداتماء،ماعابكأا*صهرو-آا-فيطوكأ!

!ط!لىسقد!قصاعسط-،ردسخاء1ساشد،ءلىدا!زصححرو-قاريةرطولة

ائراص

حساقصاسعتداممصر:شاءحاهـ،حا!حكى-مدأريشطحافمف

اخاءا!!عتدث

جلاسجومدينةفيالحرارةدرجةمعدلشمثلا.أمخربافي

علىتقعالتيموسكوفيبينما3"م،ينايرفيبأسكتلمدا

ينايرفيالحرارةدرجةمعدلينخفضنفسهأسرضاخط

الصفر.تحتم051إلى

05بينأوروبادولمعظمفيالتساقطمعدليترارح

عادةالسنويالتساقطأكثريحدثر.أسشةاشىآأ5.و

مباشرةالجبالغربيتقعالتيالمناطة!فى-سما2..فوت



ينايرفيالحرارةدرجاتمعدل

درحاتمعدلالحريطةهذهتوضح

ينخمضأوروبا.فييسايرفيالحرارة

دركأعنأوروبامعظ!افىالمعدل

الساحليةالمناطقوتتمتعالتحمد

الدافىء.بالشتاءوالغربيةالجنوبية

)يلاير(

12فوق

لمرحمك!حيما

+ثع!ثم

!!!و!هلم!ا!سطا!4غ3!

"007مولسوكش

./ثيصلل!حح!برلم

لمصروسس!!لآعسصحشصمم!!

كارلد

بركأهث-!ح!----لم%آسلا

)الأمطر،السنويالتساقطمعدل

الرطوبةوأشكال،الدائبالحليد

الخريطة!دهتوص(الأخرى

أورولا،فيللتساقطالسنويالمعدل

فىمعتدلةالتساقطنسمةويت!!!

أوروبا.معظم

)لسئيمئر(

051منأكئر

ء.م!أثل

-ئمىححؤ

السيا!ثح

حت!!

أبر!ص!ورص!لحبئئلون!ضكحه!

!ر،ورسبى

تحامممس!-؟7!؟8

لا)+ء-،-،--!!ؤيئلأس،7-؟غ7!*!جرهحش(

حى.ىء!!ر؟كصثمإ-

*7!----إفربهلفضآسيا

953باأورو

هذهتوضحيوليو.فىالحرارةمعدل

فيالحرارةدرجاتمعدلالخري!ة

يتسرقىلشمايعد.وروباأفىيوليو

المناطقأكثرالعاليةوالجمالأوروبا

الأبيضأجحراسواحلوتعد.برودة

المناطقأكشرقزوينوبحرالمتوسط

الدافئة.

)!وليو(

24فوق

جمسعحت!-+ءفي

هذهوتشمل.الغربيةللرياحالمواجهةالغربيةالمنحدراتأي

أجزاءأقلأما.النرويجوغربىبريطانياغربيمنأجزاءالمناطق

ثلاثفيفنجدها-سم05منأقلعادة-مطراأوروبا

العاليةالجبالمنالشرقإلىالواقعةالمناطق-أ:عامةمناطق

المحيطمنتبعدالتيالداخليةالمناطق2-المطر(0ظلفي)أي

المحيطساحلطولعلىتقعالتيالمناطق3-.الأطلسي

شرقىوجنوبوسطالمناطقهذهتشمل.الشماليالقطبى

الشماليةوالأجزاءإسكندينافيامنالشماليةوالأجزاءأسبانيا

.وكازاخستانالأوروبيةرومميامنالشرقيةوالجنوبية

والحيوانيةالنباتيةالحياة

النباتاتمنكثيرةأنواغاأوروبافيالبريةالحياةتشمل

توجدلكن.أخرىقاراتفىأيضاتوجدالتيوالحيوانات

وهي،الأخرىالقاراتفيتوجدلاالتيالأنواعبعضفيها

وحيوانا،العندليباسماعليهيطلقالطيور،مننوعاتشمل

أيضاوبأوروبا.النرويجياللاموسيسمىالثديياتمن

عنتختلفالتيالبريةوالحيواناتالنباتاتأنواعبعض

فينفسهاالأسماءتحملالتيالبريةوالحيواناتالنباتات

حجمهيعادلالأوروبيالحناءأبوفمثلاأخرىقارات

الشمالية.أمريكافيالموجودالحناءأبيحجمنصف

يدمنالطيعيةوالنباتاتالبريةالحيواناتتسلملم

مساحاتتغطيكانتالتيالغاباتأزيلتفلقد.الإنسان
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أ!المجاولإفساحأخشابهامنللاستفادةأوروبامنكبيرة

البريةالحيواناتبعضانقرضتكما.المدنونموللزراعة

الشراكنصبمنالجائرالصيدمثلعديدةممارساتنتيجة

المودةالسكانيةالزيادةشأخيراالأسماكصيدفيوالإفراط

.الكائناتهذهمواطنعلىتجورأخذتالمي

أنواعثلاثةإلىنموهامناطقتنقسمأوروبافي.النباتات

أقاليم3-الحشائحقمناطق2الغابات-أ:هيرئيسية

.والمرتفعاتالتندرا

وسطكاباتأشجارمعظمقطعتملقد.الغابات

بغاباتهيحتفظزالفماأوروباشماليأماأوروبا،وجنوبي

الأوراقذاتبالغاباتأجمةالشماالغاباتوتسمى.الواسعة

يطلهتالتىالخروطيةالأشحارامنمعظمهاوشألف.الإبرية

الأشجارولهذه.الخضرةدائمةأوالصنوبرياتاسمعليها

والأرزيةالتنوب،الصنوبرياتوتشمل.رفيعةإبريةأوراق

الرئيسيالمصدرالأشجارهذهوتعد.والراتينجيةوالصنوبر

وتقوم.القارةفيالورقوصناعةأجناءالأحشاب

الغاباتلحمايةالأخشابقطعبتنظجمالأوروبيةالحكومات

.الزوالمن

غيرأوروبامنوالجنوبيةالوسطىالمناطقفيوتوجد

وتتألف.العريضةالأوراقذاتالغاباتبعضالسوفييتية

عريضةأوراقلهاأشجارمنرئيسيةبصفةالغاباتهذه

هذهوتشمل.الخريففصلفيتتساقطومسطحة

والقيقبوالدرداروالبتولاوالزانالمرانشجرالأشجار

الغاباتوالجنوبيةالوسطىالمناطقفيأيفئاتوجد.اجلوطوا

والحيواناتالناتات

أوروبا.فى

أوروبافيالريةالحياةألواععالميةبأورربا.اطميعيةااساتات:ااضيةالحيوالاتمواطرعامةلصفةالحريطههدهتوصتب

أورولا.فىإلاتعيشلا،الصدليبمتل،الألواعلعضول!ش.أخرىقاراتليايضاتوحد

ال!-كرور!3ح!

!!بممكاه!يح!ءحصر!قي

ندحمتىح!،-!ح!3

.الفلمار!در!فراالس!ا!غح!

المدسمدص:.؟-ي!!خح!خت،ء*!ر-ئ!!م؟!مل!بر3!بمء،ئر+

،:كراألوسمدلر!ما!جم!لر!هحللىص!أ3؟غخسكشالرجراح!البنيالدب
+6جسء.ء-.ء3لاء!هالحو

.!!!اع.ا!!صستج17!بوب!اء!بم"،الصلأفعى!!ص

.يم....?ا6حخم!!اللرلرا!يى!!لىك!7ث!حصرص

.،*يما،8أ.ء....!!ا،-الفصعزهر

حححح،!خميمنركلر

!السوسن،-بزالدا!

ال!سللةص1ثد!لأأ!اي!لبيهيالبرسية
البتوسجرةالذئفكرحمر

طح

ل!لملم!ص/1الو0ار3لمحث!لوعبارلنمحر!ث،.-1!)أ!لرئلى)لسحر!هبما!ث!

رصمىاأآلشدجابعلأرر

البحر"-جماء.الجا/الخلد*ى

*!!!-

الحفش!

جر1،ص!مبم2!*-لمطلي!لا!كهـمميمبمام-ث!عا

خحم!صس!!ياال!نانية05.ا.ح!إصحآ! --صئخجر.كصد!ح!ح!ء-حأ

بر!حس3(رز*خحم!مالطياا!رإكلث!رحم!؟كعح!لط3!ا

!حص-ء!صرزحمس.
حط1-ص---حرو-
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،الإبريالورقذاتالأشجارمنتتألفالتيانحتلطة

فينجدلذلكبالإضافة.العريضالورقذاتوالأشجار

الجبالسفوحتغطيالتىالإبريالورقغاباتالمناطقهذه

دائمةالعريضةالأوراقذاتغاباتوتوجدالعليا،

المتوسط.الأبيضالبحرسواحلعلىعامةبصفةالخضرة

وشجرة،الفلينشجرتشملالنوعهذامنوالأشجار

الصيف.فصلفيأوراقهالاتفقدالأشجاروهذه،الزلمجون

ممابالشمعمكسوةمتينةأوراقالأشمجارهذهمنلكثير

.جيدةبصورةبالرطوبةألاحتفاظعلىيساعدها

يألايطوقهامفتوحةواسعةمناطقالحشائشمناطق

يأمنأكثربوفرةالحشائشفيهاوتنموالحواجز.مننوع

الحشائش،أقاليممننوعانوبأوروبا.أخرىنباتات

فيالإقليمهذاويوجدالإستبس،اسمعليهيطلقأحدهما

إقليمويغطي،القصيرةالأعشابتنموحيثالجافةالمناطق

إلىالسفليالدانوبإقليممنالممتدةالمنطقةالإستبس

.كازاخستانوغربيرومسياغربيجنوبالأوروبيالجزء

منواسعةمساحة،الاخرىالحشائشأقاليموتشمل

القطاعمنالأوسطوالجزءالكبيرالأوروبيالسهل

أوروبافيالصغرىالسهولومعظمروسيا.منالأوروبى

أقاليممعظمالمزارعونيستغل.الإستبسمنخصوبةأكثر

لماشيتهم.وكمراعالحبوبلزراعةكمزارعالحشاش

وخلوهامناخهاببرودةتتميزوالمرتفعاتالتندراأقاليم

سواحلمنالقريبةالمنطقةمعظماتغطيو!طالأشجار،من

تتجمد.الشماليالمتجمدالمحيطساحلعلىالمطلةأوروبا

شهورمعظمالمنطقةهذهفيالأرضسطحعلىالمياه

03بينارتفاعهيبلغالذيالجليديذوبوعندما.السنة

الشمالىالقطبفيالقصيرالصيففصلأثناءلممم6و.

هذافيالتندرأوتغطي،والمستنقعاتالبركوراءهيخلف

البريةوالزهورالصغيرةوالشجيراتالطحالبالفصل

والجبالالتندرامنأجزاءالمزارعونيستخدم.والأشنة

لماشيتهم.مراعيالعالية

فيالبريةأوروباحيواناتمعظمتعيش.الحيوانات

الصيدمحظورمناطقفىأوإليها،الوصوليصعبمناطق

لايحقحيث،الوطنيةوالمتنزهاتالمحمياتفيأوفيها،

قتلها.للمواطنين

أكبرمنوهوالبنىاللونذوالأوروبيالدبيعيعى

الثعالبأماإسكندينافيا.وشمالىروسيافي،الدببةأنواع

أوروبا،أقاليممنكثيرفيمنتشرةفنجدهاوالذئاب

يشبهاناللذانالجبلى()التيسأووالوعلالشمواهويعيش

الإلكةوتوجدأوروبا.غربىجنوبمرتفعاتفيالماعز،

منعددفيالأخرىالأيائلأنواعمنوالعديدوالرنة

إلىالمتوسمطالأبيضالبحرمنالممتدةأوروباأجزاء

والراتنجيةالتموبأشحارمنمعظمهايتألفألمانيا،فيالسوداءالغابة

وفىالشماليةأورولادىالأشجارهذهمثلكاباتوتكترالسوداء.

الحسوبية.أوروبافىالجبليةالمماطق

،البراريفىبعضهاويهيمأوروبا.شمالأقصىفىتعيش.الرنةأيائل

لأجلالرنةأيليربون،الشمالشعوبمنوهماللا!شعبولك!

والتنقل.والثيابالطعام

الصيهـفصلخلالأوروباأنحاءمعطمفيتعيشالبيضاءاللقالق

لأنهااللقالقبحمايةالأوروبيودويقوم.المداحنفوقأعشاتحهاوتبى

والزواحف.الحشراتمنالتخلصفىتساعد
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أ!طباسواحلعندالفقمةوتعيش.الشماليالقطب

المتوسط.الأبيضوالبحر،الأطلسيوالمحيطالشماني

بأوروباالوجودشائعةأ،خرى1البريةالحيواناتوتشم!!

والخلد،واللاموس،أسقنفذ،وا،الوحشىوالأرنبالغرير

.البريوالخنزير،أصسنجابوا،والأرنبالماء،وثعلب

أعقابالها،موطناباأوروتتخذالتيالطيوروتشمل

أنحرابواوالبومةأحندليبواوالعصغ!وروالحسونوالصقر

الحمامأووالورشانأ!سمنةواواللقلهتالحناءوأبو،الأسحم

.المطوق

عندالأوروبيةالمياهفيكبيرةلكمياتأصمممكايتوفر

ولحرسودالأوالبحرالبلطيقلحروفيالأطلسيسعاحل

ويعتمد.الشماليةأجحارواالمتوسمصأا،بيض1والبحرقزوين

الأنشوفةمثلالأسماكصيدعلىمعيشتهمفيأجعضا

أصسالمونواوالماكريلوالرنجةالمفلطهحوالسمكالقدوسمك

أصة!.اساهذهشىالتونةرواكتروتهوالحفشوانسردين

يفلة!دتمهىطعامصةتشيالحفمقسمكديضويستعمل

الكافيار.اسمعليه

قتصادلاا

هيممابكتيرأعلىلأورولاالاقتصاديالإنتاجقيمةتعد

الأوروبيةالدولمعظمفاقتصاد،أخرىقارةأيفيعليه

عالية.بدرجةمتطور

السياراتالمصنعةالسلعمنأوروداإنتاجيشمل

كالصناعةالخدماتصناعةوتتخذوالفولاذ.والآلات

أراضيتنتج.متزايدةأهميةالصحيةوالرعايةالمصرفية

كبيرةكمياتالخصبةالتربةذاتالشاسععةانزراعيةأوروبا

.الأخرىاالزراعيةوالمحصولاتالقيممن

أوروبا،غربيفيالاقتصاديةأضشاطاتامعظمتنضوي

نأإلا،الدوأسةسعيطرةعنبعيداالخاصةالملكيةنظامتحت

تنئالسلالتي،المشروعاتبعضرلإدارةتقومالحكومة

هذهتشمل.الضروريةالخدماتتقدموالتي،الضرورية

صناعةالحالاتبعضوفي،الحديديةالسككالمشروعات

منالثمانينياتفىالح!صماتبعضبدأت.السيارات

أطقطاعالمشروعاتهذهبئمثلفيأمحشريناالقرن

.الخاص

عدةلسنينيتخذالشرقيةالأوروبيةالدولاقتصادظل

الشيوعيمأض!إاظلتحتر.أسهقاعدةالشيوعيةالمبادئمن

الإنتاجوعساصرالأرضاعلىحصاملةة!مي!إالدولةسعيطرت

فيأوروباشرقحكوماتبدأت.والخدماتالسلعوتوزيع

الخطواتاتخاذفيالعشرينالقرنمنالثمانينياتأواخر

فيالاقتصاديةللنشاطاتالخاصةالملكيةزيادةنحواللازمة

بلادها.

اللأوروبية.الدوللينالنطاقواسحتحاريتبادليوجد

تنميةعلىالعديدةالدوليةأضجاريةاالمنظماتعملتولقد

الاتحادأوروبافيالتجاريةالمنظماتتشم!!.أضجارةا

ال!وروبية.الحرةالتجارةواتحادال!وروبي

اتيالحديثةالصناعاتموطنلاأوررتعد.الصناعة

الثامنالقرنفيبريطانيافيأصناعيةاأضورةاأثناءلدأت

أمريكاوشماليأوروباانحاءصىوانتشرت،اطيلاديعشر

.الميلاديأضالمئكلشراالقرنفى

المصابفيأصحاببدأالصناعيةالثورةأثناءفي

السلعلإنتاجالمحركةبالقوةتعم!!التىالالاتاستحدام

زيادةإلىأخرىوتطوراتالالاتاستخدامأدى.الختلفة

ونتيجة.ملحوظةبصورةالتشغيلت!طفةوتخفيضالإنتاج

يحتلالأوروبيةالدولمنالعديدأصبحالصناعيةللثورة

العالم.فيالصناعيةالمراكزب!تأصدارةام!صان

البناءمثلنشاطات،صناعةكلمةمعىشضمن

الصناعيالإنتاجمعظمأنإلاأضصنيع،الجانصأضعد!!او

الولاياتبعدالثانيةالمرتبةاوروباتحت!!التصنير.ص!يتأتى

العالم.فيالهامةالصناعيةالمناطة!بينالأمريكيةاالمتحدة

فرنساهيالغربيةأوروبافيأعبرىاالصناعيةوالدول

.المتحدةوالمملكةوالسويدوأمحبانياوهولنداوألمانياوإيطاليا

رومحيافهيالشرقيةأوروبافيال!صرىالصناعيةالدولأما

وكرانيا.وأوبولندا

الأفراد.يمتلكهاالغربيةأوروبافيالصناعاتمعظما

وأالحكومةتمتلكوإيطاليا،فرنعسامثل،الدولبعضوفي

إنتا!وشركات،السياراتصناعةكاتشربإدارةتقوم

.أخرىرئيسيةوصناعات)الفولاذ(أصلبواالحديد

بعضأتخاذأوروباشرقيدولح!صماتبعضبدأت

القرنمنالثمانينياتأواخرفى،الاقتصاديةالإصلاحات

لمزيدلتفسئالمجالالإفرادالصناعاتببيعوذلكالشرين

العمل.حريةمن

ميدانفىمتخلفة-عامةبصفة-الشرقيةأوروباتعد

دولولكن.الغربيةأوروبامعبالمقارنةالصكمناعيالتطور

مأ079عاممنذالمصانعإغلاقفىبدأتأوروباغربى

ذلك،إلىوبالإضافة.العالميةالمنافسةلضراوةنتيجة

الغربية،أوروباصناعاتفيالعاملةالأيديعددانخفض

القرنمنتصففىعليهكانتممابكثيرأقلأجومافأصبحت

.الميلاديالعشرين

إنتاجالمصنعةالسلعمنأوروداإنتاجيفوت.التصنيع

جداالمتطورةالأوروبيةالدولوتستخدم.أخرىقارةأي

كمياتلإنتاجلديها،المتوفرةالتقسيةالوسائلأحدث

منالدولهذهفييستفادكما.السلعمنضخمة

المتقدمةالتقنيةتوفرعوضفقدولذلك.المهرةالعمال
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فرومسيا.الخامالموادفىالنقصالمهرةالعمالوالمشخدام

لديهافقطالأخرىالأوروبيةالأقطارمنجداقليلوعدد

الخامالموأداستهلكتولقد،الخامالموادمنكافيةكميات

لاستيراداضطرتااللتينوإيطالياكفرنسابلادفى

الحديدكخامالألممامميةالحمامالموادمناحتياجاتهما

والنفط.والأخشاب

دولفيرئيسيةبصورةبأوروباالصناعاتتتمركز

ومن.الصناعةفيالصدارةمكانتحتلالتي،الخمسالقارة

الرورمنطقة،العالمفىالكبرىالصناعيةالمراكزهذهأشهر

لنهرالرور.نسبةبذلكسميتوالتيألمانيا،غربيفي

الحجريالفحممنهائلةترممباتالمنطقةبهذهوتوجد

منتتكونمتطورةمواصلاتشبكةوبالمنطقةالجيد.

تنتج.القنواتمنوشبكةوالأنهارالحديديةاسمكك

والحديدالكيميائياتالروربمنطقةالرئيسيةالمصانع

والنسئ.والالاتوالصلب

صنعفىالعالمفيالصدارةدولمنأوروبادولتعد

بأوروباتوجدالمثالسبيلفعلى.المهمةالمنتجاتمنالعديد

فيالسياراتصناعةفىالعشرالصدارةدولمندولست

فيالرئيسيةالإسهاماتمنالسياراتصناعةكانت.العالم

القرنمنالأربعينياتمنذالمطردالأوروبيةالصناعةتطور

لصناعةالأوروبيةالشركاتأصبحتإذ،الميلاديالشرين

الفياتهيالشركاتوهذه.عالميةشهرةذاتالسيارأت

ألمانيا،فيوالفولكسواجنفرنسا،فيوالرينوإيطاليا،في

السويد.فيوالفولفو

واسعانطاقاأوروبافيالتعدينمناطقتحتل.التعدين

الدولةروسياوتعد،قزوينبحرحتىبريطانيامنيمتد

فىويوجدالخامالموادلتوافرالتعدينمجالفيالرائدة

الغنية.المعدنيةالترسباتمنالعديدمنهاالأوروبيالقطاع

الفحممنالعالمإنتاجنصفنحواوروبامناجمتنتج

واسمدس،الطبيعيوالغازالحديدخاممنوالثلث،الحجري

الحجريالفحمحقولأغنىوتقع.العالمىالبترولإنتاجمن

وروسياالسويدوتعد.وألمانياوروسيابولندافىأوروبافي

كماالحديد.تعدينميدانفيالعالمفىالصدارةدولمن

المنتجةالأولىالدولبينمنوبريطانياوهولنداروسياأن

!فالبترولإنتاجفيالرئيسيةالدولأما.الطبيعيللغاز

الأخرىالمهمةالمعادنوتشملوالنروبوروسيابريطانيا،

والفضةوالزنكوالرصاصوالبوتاسالبلاتينبأوروبا

رئيسيةتنئبصورةومعظمهاوالنيكلوالمنجنيزوالكروم

روسيا.في

الصناعةفيالمستخدمةالطاقةتوليديتم.الطاقة

والفحمالطبيعيالغازتشملمختلفةمصادرمنالأوروبية

المحيطاتفيوالجزرالمدوحركةالذريةوالطاقةالحجري

الحجريالفحمكانطويلولوقتوالماء.والبخاروالنفط

فىالرئيسيةالطاقةمصادرهماالمياهمنا!لولدةوالكهرباء

فيالحجريللفحمالرئيسىالمستهلكأوروباوتعد،القارة

الفحمنصفنحوتنتجالقارةأنمنوبالرغم.أجمعالعالم

منه.هائلةكمياتتستوردلاتزالفهيالعالمفيالحجري

الطاقة،توليدفيالحجريالفحماستخداميتناقصوبينما

ن!الححريالفحما!شخراجظل.الحجريالفحماستخراج

الفحمإنتاجنصفحوالي.طويللزمنأورودافيالرئيسيةالصناعات

فيالصورةديالضحمةالحفارةأوروبا.سيأتيالعالمفيالحجري

بألمانيا.الحجريالفحمحقولأحد

الأوروبيةوالدولألماسافيالرائدةالصناعاتمنالسياراتصناعة

السياراتصناعةفيالأولىالمرتبةالاوروليةالدولتحتل.الأحرى

العالم.لدولبالسمبة
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والتفيعالتعدين

أوروبا.في

روسيافيالحجريالفحممتل-أهميةالأكتر-المعادلى.أوروبافىالرئيسيةالمعاددحقولمواقعالحريطة!ذهتوص

الدولباس:الأرئالرئيسيةالصاعيةوالاطقالرئيحميةالتصحيعمراكرأيصاالحريطهةتوضح!رسما.فىاصوكسيتوا

.كبيرةلحروهـحمراءمية،الأورالواالروروالميدلالدر

فيوالنفطالذريةوالطاقةالطبيعيالغازا!متحدامأننجد

بية.الأوررالقارةفيمستمرتزايد

التيالصناعاتهيالحدماتصناعة.الخدماتصناعة

الصحية،والرعايةالتجارةوتشملالسلقدونتنئالخدمات

صناعةمجالفيوتعمل.والاتصالاتوالنقل،الماليةوالشؤون

النشاطاتمنأيمنأكثرالعمالمنحجيرةأعدادالخدمات

أوروبافيالخدماتصساعةتطورتولقد.الأخرىالاقتصادية

.الميلاديالعشرينالقرنمنتصفممذبسرعة

أسواقفيأوروبادولمعظمتشترك.التجارة

منعددبيناقتصاديةوحدةكةالمشترالسوق.مشتركط

وزيادة،الصناعيالنموإنعاشعلىمجتمعةتعمل،الدول

وتشحإلأسواق.والخدماتالسلعوتوفيرالعمالة

الحوأجزبإزالةالأعضاءالدولبينالتجارةالمشتركة

.الأخرىوالحواجزوالتجاريةالجمركية

)ر52(الأوروبيالاتحادالمشتركةالأسواقأشهرومن

)ح!!(الأوروررةالاوودسةبالمجموعةيعرفكانالذي

غربىدولمنالمجموعةهذهتكونت.أم!!4عامحتى

المشتركة،الأوروبيةالسوقأحياناعليهاأطلقوالتيأوروبا

فيام()499الأوروبيال!تحادوضم.أم579عام

بريطانياووألمانياوفرنساوالدنماركبلجيكامنكلاعضويته

والنمساوفنلنداولوكسمبرجوإيطالياوأيرلنداواليونان

وأممبانيا.والبرتغالوهولنداوالسويد

3-ص7تهز-2صث/!أتخ"ج!ثا3ضيىحبم-حمهبخا

الفطليةالدائرة!ص/1\\سررإ-خخر!

!*!س/!!-!ض3سحزع!!يممم

ايسللل!)ح!ولغ!/+ل!!لمثه!-لأ1/حجرفيفحمثلالأصكا

---!!--3رلمخنر.-ا!-!صبم7كر7غفلد؟ف--جرفدكلممم7حح!

كلا!-لمس!!--/-----*-بر"!ص"-لي!./نحغلحاسآسيا

/ء!!-----لم!رركو.بوكسيت

!ص/،-----حديد!الماس

!ج!/:كرلمعتيتاهبلأحش!حعكروميت

لمحئضوأ!كالأ!!!.سبوتاحئ!رصا

!حلخ!بهرصرط!جم!-نمرن!ص!!ةحبم1صحدكأض،ص

/3!هطفلم!ا!حخف-----..نحالم1)اكملمس!،*زفككأ!!/ !-ءم-)ا!-ثو.هـ؟!د+*مغنسيومأ

/لملمالملنمص!فيح!خح!!خزنفط+بلحليد!لد!لإعكم!جلاخ!ث!نفطحدمنجنيزلأ

37!ك!-لجيبوكسيتنفطحر/قصدلرنلكل1ثا /كر!حمىص!احزلت!ليوم1تعبهيمعل!فئ7!عف!فا!/

جححذلكث!!عيمر/نفط!يم!تبر/؟أك!أحلأحملم!-ء،+--إ-كأتتخملاسصهحجري

فى2/لم!ابرهـروغاررمصي

شثصذلر!ىغاىلأجم!كاا.!سق!لحدلحجرلمج!.*6أ-؟!لا
لأجمالأ،0000!حمنفط حخ!ب!.!-"

حجرىممحدلدصبو

خدلدنخل!،تن!حح3قغنيسيوميرثنماهـدبعلمححم:دعنزثةنحإانيومحجري)ثزلأحلأشصءجا

!صثبولاس--.خم!شدو!)-ك!!

بقي.حفدعلميورا.ءليت-ء.!حغيدص.!ماز؟-كأويىاص6نفط6ص!

!م-ححراننج!ممتنغابولمحاس*حد/كأبغا.:يدزءنفطغازبروؤ*-ح!ح!ح!حص"ضه!*!لأ

م"ير.بولآثلال!حص:"!حاسلابوصاص.ص..ة-عكل-ءتسحس3ء

)"الا*أزف!ق5برنحاصممص!صلأ

هـ!صحلاصبميجصفى-/كالح!اصح!!لألأ-.صحرص!سص-
زنبق!/ءصيع--.سل !لعم.وحضحمحلاج!--مححثرجمبهي؟-؟لآ

..بر---لأ-حثثحرر

رو---!حصسطح!لمر!-6صلمع!هالييبلال!ح!؟لح!لا

يححرأ+يهت!!ه-ءض--ول!!ئيحح!*جصر!ركى!ر-!هـ6-ير+لإحروحرح!

إفريقياييخ-!ىط،لم/سلا

مستتفىافي!"يخاحنجر!!صآسلا

005"مبل000050001حطح!-حر.!/صم*لأ2---!6--صبم
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غربيلدولأخرىمشتركةأوروبيةسوققامتكما

عام)إفتا(الأوروبيالحرةالتجارةاتحادباسمأوروبا

وأيسلندالختنشتاينمنكلاالانعضويتهاوتضمام069

وسويسرا.والنرويج

المساعداتمجلسأوروباشرقيدولأسست

منام949سنة()الكوميكونالمشتركةالاقتصادية

ورومانياوبولنداوالمجراسمابقةوتشيكوسلوفاكيابلغاريا

آسيويتيندولتينإلىبالإضافة)سابقا(السوفييتيوالاتحاد

كوبا.وهيالشماليةأمريكامنودولة،وفيتناممنغولياهما

دولفيالشيوعيالحكمانهياربعدالمجلسإلغاءتمولكن

.أم199عامكثيرةأوروبية

الأوروبيةالسوقفىالأعضاءالأوروبيةالدولتتاجر

معأيضاتتاجرلكنهابينها،فيمارئيسيةبصفةالمشتركة

الشركاءومن.المشتركةأسواقهاخارجأخرىأوروبيةدول

.واليابانالمتحدةالولاياتالاوروبيةالتجارةفيالاخرين

الشرقمنكالبترولالخامالموادأيضاأوروباتستورد

الرئيسيةالقارةوارداتمن.المصنعةالسلعوتصدرالأوسط

الرئيسيةصادراتهاومنوالنفطوالحبوب،الحجريالفحم

والعرباتوالالاتوالمنسوجاتوالملابسالكيميائيات

بأنواعها.

مرتفعالأوروبيةالدولمنالكثيرفىالمعيشةومستوى

منكبيرةكمياتشراءعلىقادرينالناسيجعلمما

رزقمصدرالتجزئةتجارةفأصبحت،الاستهلاكيةالسلع

الأوروبيين.منللكثير

الأوروبية،الدولمنالعديديعد.الصحلةالرعاية

الصحية.الرعايةفىللأبحاثمراكزوفرنسا،بريطانياخاصة

البريطانية،للحكومةتالغالطبيةللأبحاثمجلسفلبريطانيا

المجلسولهذا،الاحيائيالطبأبحاثودعملمساندةأنشئ

مركرا،باريسفيبالمشيرمعهدويعد.للأبحاثوحدةستون

ومعالجتها.انتشارهاومنعالأمراضلدراسةعالمئا

بالرعاية،الأوروبيةالبلدانبعضفي،الدولتقوم

هذه"فىالمطبقالصحيةالرعايةلنظامفطبقا.كاملةالصحية

وولممائلالطيةالتسهيلاتكلالدولةتمتلكالبلاد،

ورواتبهمأجورهمالطبىالحقلفيللعاملينوتدفع،العلاج

للجمهور،مجاناالطبيةالخدماتتقدمكما.العامالمالمن

زهيد.رمزيأجرمقابلأو

منالأخرىالأوروبيةالدولبعضفيالعلاجيعد

مسؤوليةمسؤولةالحكومةتكونحيث،الحكوماتشؤون

المركزيةالحكوهةتمتلذبريطانيافيفمثلا.عنهتامة

الطبىالحقلفيللعاملينوتدفع،العلاجوسائلمعظم

والصحيةالطبيةالخدماتتقدمكما،ورواتبهمأجورهم

زهيد.أجرمقابللمواطنيها

أوروبادولمعظمفيالمواطنينبعلاجالدولةتتكفل

الدولهذهفحكومات.فقطجزئيةبصورةالغربية

أنهاكما،العلاجولسائلمنجداالقليلإلالاتمتلك

مهنةالأطباءويمارس،المدنيةالخدمةفىالأطباءلاتوظف

المواطنينمنأجورهمويتقاضونخاص،كعملالطب

الصحي،للتأمينقوميةبرامجالدوللهذهأنإلا.مباشرة

وا،المجانىالعلاجالمعدمونالفقراءبمقتضاهايتلقى

الطبيةالرعايةلقاءمالمندفعوهمابمقتضاهايستعيدون

هذهجميعفيالصحىالتأمينبرنامجويمولتلقوها.التى

والتأمين.الاجتماعىالضمانطريقعنتقريباالدول

الضمانيشملهمالذينالعاملينلجميعإلزاميالصحي

البرنامجفىيعملونالذينالأطباءويتقاضى،الاجتماعي

الطبيباختياريتركلكن.معلومةرسوماالقومي

للمريض.والمستشفى

أوروبا.غربيفيالمهمةالخدماتمنالماليةالموارد

شرقيفيالماليةالنشاطاتمنبكثيرالحكوماتوتقوم

رئيسيةمراكزالعالميةالمصارفأكبرلبعضوتوجدأوروبا.

هذهتستقبل.وسويسراوبريطانياوألمانيافرنسافى

أنهاإذالأجنبيةالاستثماراتمنهائلةكميةالمصارف

مجزيةعوائدوتضمن،الكافيةالضماناتتقدم

بها.للالمشثمارات

أمستردامفيالرئيسيةالماليةالأوراقأسواقتوجد

وتعد.وباريسوميلانوولندنوفرانكفورتوبروكسل

الذهبلسوقالرئيسيالمركزلندنفيالماليةالأوراقسوق

وهيالتأمينشركاتأشهربهاتوجدكما،العالمفي

للتأمين.لويدزشركة

فيمهمادوراتؤديالأوروبيةالدولفىالحكومة

تقومأنالأوروبيةللحكوماتلابدكاندولها.اقتصاديات

دفةوتسييرلتنظجمالعاملإنمنعددأكبربتوظيف

فيللعملالناسمنأخرىأعدادتوظيفوأيضاالاقتصاد،

وتمتلكالعسكريةوالخدمةوالمستشفياتالدولةمدارس

العالم.فيجيشأكبرأوروبا

شسبكاتأفضلأوروبافيتوجد.المواصلات

والقنواتالجويةالخطوطفشبكات.العالمفىمواصلات

كلتعموالأنهارالحديديةالسككوخطوطوالشوارع

نظرناماوإذا.أجزائهاجميعإلىتقريباوتصل،القارةأنحاء

مناطقبهانجداوروبامعبالمقارنةالأخرىالقاراتإلى

الحديثة.المواصلاتلوسائلتفتقرشاسعة

سريعةوطرقللغايةمتطورةطرقشبكةبأوروباوتوجد

علىالمسافرينعددازدادولقد.القارةدولمعظمتربط

ما059سنةمنذملحوظةبصورةالطرقمنالشبكةهذه

فعاليةالأوروبيينعندالخاصةالسياراتامتلاكنسبةأما
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البضائمنكثيراالشاحناتتنقل.العالميةبالمعاييرمقارنة

الأوروبيةأ!لىاأشهرمنوأحل.بيةالأوررأ!دولاب!ت

الأربعةاالمساراتذاتالمسريعةألمانياطرق،أصمعريعةا

أوتوبانز.وتسمى

طولربربأوروباالحديديةالسككطوأ!مجموعيبلغ

راتالقصاأتحتلكماأ-ا،أحاافيالحديديةالسككخطوط

كله.أصمالعاراتقماأب!تلىأ،ر1المرتبةأوروباشيالسريعة

رثيسيةمدنب!تأحسريعةااتحفاراتاتربطالمثالممبيلفعلى

هذهعلىويساشر.الفهـليةأوروبادولمنتسعفى

أنححصراعجرغ:اازاتاجووالجماركمفتشوالقطارات

أجضائعاأتحطاراتاوتنقلى.اشحلةأثناءوالمنقولاتالجوازات

أجمحر.اطريقعنالأورولاالواردة

أوروبا،جبالمخترقةاالأنفاقمرهائلةأعدادثحمقت

أوروباففي.خلالهاوالقطهاراتالسياراتحرحسةلتيسير

،السياراتحركةأخيسيرالعال!افيأنفاتأربعةأطول

خطوطعبرهاتمرالعالمفيأنفاتعشرةأطولمنوخمسة

يخترقأصذياجوتهاردسانشارعفنفق.الحديديةالسكك

شىأسمياراتارلمرونفهتاطوأ!يعدسويسرافيالألباجبال

أصولأصسمبلونونفة-أ!-.326طوأسهيبلغإذالعال!ا

أجابإيصاأسويسرايرلصأإذراتا!صااالمرورالعالمفيالأنفاثا

أعلنت!قدرحص!ا،61؟8طوأ!هويبين،الألباجبالعبر

أغطاراتالمرورنفقلإنشاءخطتهماوفرنسابريطانيامن

عامفي-الإنجليزيالقنالمنجزءوهو-دوفرمضيقتحت

مأ399عامأعنالاشقفيالعم!!انتثىوقد.أم869

المساضي!وتحط!الحكوميا!اعاكتهعحميعهاالسريعةالقطارات

فيالرحطبيحملالصورة!ياغصاراسا.أوروداحلطويلةلمسافات

اصا.وإيطافرسماعبرطريقه

القنالانظر:.أم!49عاماستخدامهبدأول!ش

.الإنجليزي

أجزاءكلفياللأوروبيةالجويةالخطوططائراتوتحلق

الجويةدمإلخطوطتموقد.العالمأنحاءوفيأسقارةا

الجويةلتصئالخطوطوالسويدأضرويجواللدنماركالوطنية

الملكيةالجويةالخطوطوتعدطهـ3(.)3الإس!ضدينافية

أقدمأم919عامفيأنشئتأضيا)الاأعكأ(الهولندية

أسم.أمحاافىالعاملةالجويةالخطوط

مهمةشبكةأوروبافىوالقنواتالأنهاراتش!ول

البضايعتنقلوالسفنوارقإ:افالمراح!،أطمواصلات

فيالأنهارانظر.طويلةلمسافاتالمائيةالمجاريهذهعلى

المقالة.هذه

العالم.فىبالسفنالشحنصناعةبنصفأوروباتقوم

التجاريةالأساطيلأكبرمنأربعةتوجدأورولادوأ!ففي

وإيطالياواليونانفرنسامنكلأساطي!!وهىالعال!،في

لنرويج.وا

والنشاطالحركةبكثرةأوروباموانئأغلبشميز

الموانىءأكثرمنهولندافيروتردامفميناء،المتواص!

ميناءأيضاالأولىأوروباموانىءوم!أ+.العاصىاردحاما

ومارسيلياوالهافرإيطاليا،صىوجنوةببلجي!صاألتويرب

بألمانيا.وهامبورجببريطانيا،ولندنبفرسما،

جميعتقريباالحديثةالاتصالوسائلتربط.الاتصالات

فتبث.الأخرىومإلقاراتبعضابعضهاأوروباأجزاء

أوروبا.أقطارمنقطركلفيبرامجهاال!ذاعاتشبكات

حيثسالعالمليالأولىالمرتبةيحتلهولندا-روتردامميناء

الأحرىالأوروليةءالموالىم!العديدوهاك.المتصلةوالحركةالسشا!

الشحن.مجالفيا!كمدارةامركرلها



763باوروأ

تربط.التلفازيللبثشبكاتأوروبادوللجميعأنكما

الدولبينيوروفيشنالمسماةالأوروبىالتلفازشبكة

الهاتفوخدماتالبريديةالخدماتوتربط.الأوروبية

أوروبا.أنحاءجميعبينوالبرق

أكثرمنمنهاالبعضويعدأوروبا،فيالصحفتصدر

اليومية.الصحيفةان!:.العالمفىانتشارأالصحف

فيالأوروبيةالأراضينصفمنأكثريستغل.الزراعة

فيالأوروبيينالعمالمنكبيرعددويشتغل.الزراعة

عددالزراعةفىالمشتغلينعدديفوقبل،الزراعة

حوالىيتكعسبإذآخر،اقتصادينشاطأيفيالمشتغلين

الزراعة.منالسكانسدس

إنتاجإنإذ،الزراعيةالأراضىأغنىأوروبافيتوجد

غربفيخاصة-أجزائهابعضفيالزراعيةالأراضي

يأفيالزراعيةالأراضيإنتاجيفوق،المحاصيلمن-أوروبا

العالم.بقاعمنأخرىبقعة

وروسياالغربيةأوروبامزأرعيمنالعديديستخدم

السابق،السوفييتيالاتحادجمهورياتوبعضوأوكرأنيا

التربةبتخصيبويقومون،المتقدمةالعلميةالوسائلأحدث

زراعةمنالمزارعونويهدف.الكيميائيةالأسمدةبإضافة

للمحافظةآخر،إلىعاممننوعيتهافيتختلفمحاصيل

المزارعينهؤلاءمنكبيرةأعدادتستخدم.التربةخصوبةعلى

فيالمزارعينأننجدلكننا.المتطورةالحديثةالالاتأيضا

أقاليمامعظموفيالغربيةأوروبامنالجنوبيةالأقاليممعظم

لايستخدمونسابقا،السوفييتيالاتحادباستثناءأوروباشرقي

نتيجة.الزراعةفيالمتقدمةالعلميةوالوسائلالحديثةالالات

بصورةمتدنالأقاليمهذهفيالزراعيالإنتاجأننجدلذلك

.القارةأجزاءبقيةفيعليههوبمابالمقارنةواضحة

يحتاجونهاالتيالغذائيةالموادمعظمالأوروبيونينتج

الموأدخمسنحومنأكثرالقارةلاتستوردإذمحليا،

الوارداتمعظموتتكونالبحار.ماوراءبلادمنالغذائية

لاتستطيعاللذينوالبنالكاكاومثلالمداريةالسلعمن

منكثيرويتخصص.مناخيةلأسبابإنتاجهماالقارة

فيماوتتاجرمحددةزراعيةسلعإنتاجفيالأوروبيةالدول

التيالغذائيةالموادمناحتياجاتهادولةكلتوفرلكيبينها

تصدر،المثالسبيلفعلى.الأخرىالدولمنتنتجهالا

للدولالألبانمنمنتجاتهامنكبيرةكمياتهولندا

.الحبوبمنهاوتستوردالأخرىالأوروبية

61حصاليأليروبافيالمزرعةمساحةمتوسطويبلغ

تبلغقدفماسعةمزارعروسيافيالدولةتمتلكهكتارا.

هكتارا.004.03منأكثرالواحدةمساحة

تقريباأوروباغربيفيالأفراديمتلك.المزارعنظام

فيالمزارعينمعظمويعمل.الزراعيةالأراضيجميع

الدولبعضفينجدأنناإلايمتلكونها،التيالأراضي

يستأجرونالمزارعيننصفنحوأنوبريطانياكبلجيكا

منليسواأنهمإذأصحابها،منبهايعملونالتىالأراضى

الآراضي.ملاك

المزأرعبتنظيمالغربيةأوروبادولمزارعيمعظميقوم

ساعدتولقد.الزراعيةمنتجاتهموتسويقلحصدالتعاونية

مبيعاتهمتكاليفتخفيضفيالمزارعينالتعاونيةالمزارع

والسويدكالدنماركبلادوفي.لهمعاليةأرباحوتحقيق

المزارعين.بينشراكةالزراعيةالمعداتأصبحت

الأراضىمعظمتمتلكالدولةكانتعديدةلسنوات

ويوغوسلافيابولنداباستثناءالشرقيةأوروبافيالزراعية

تؤولبدأتالشيوعيالنظامانهياربعدولكن)سابقا(.

الخاصة.الملكيةإلىالزراعيةالأراضي

أوروبافيللدولةالمملوكةالزراعيةالأراضيتنقسم

الجماعيةالمزارعهما،رئيسيينقسمينإلىالشرقية

للمزارعالإنتاجأهدافتفئالدولة.الدولةومزارع

المعداتشراءأوباستئجارالمزارعونيقومبينما،الجماعية

،المزارعهذهمثلفيوالمزارعون.الدولةمنالزراعية

مننصيبلهميخصصكما،عملهملقاءأجوراشلقون

المؤجرللفلاحويحقوأرباحها.الجماعيةالمزرعةمنتجات

منصغيرةقطعةفىويتصرف،لسكنهكوخايقيمأن

منثلةالدولةمزارعبإدارةوتقوم.لهملككأنهاالأرض

هذهفىالزراعيونالعمالويتقاضى.الح!ضمةموظفى

الزراعيةالمنتجاتمننصيبلهموليسآجورا،المزارع

أوروبا،شرقىفيالشيوعيةالنظمانهياروبعد.الارباحأو

أخذتالبلاد،هذهفيالحرالاقتصادنحوالاتجاهومع

للملكيةإعادتهابغيةالنظامهذافيالنظرتعيدالحكومات

الخاصة.

أنواعمنكبيراعددأتنئأوروبا.الزراعيةالمحاصيل

والبطاطسوالشوفانالشعيرمثلالزراعيةالمحاصيل

لهذهإنتاجهاوالقفويفوقالسكروبنجروالجاودار

ذاتالأخرىالمحاصيلومن.أخرىقارةأيإنتاجالمحاصيل

والفولواللوبياكالفاصولياالبقولتنتجهاالتيالأهمية

نحوويستخدموالتئ.والبازلاءالشاميةوالذرةوالكتان

.الحبوبلزراعةبأوروباالزراعيةالأراضينصفمنأكثر

فيويزرع،الرئيسيالمحصولالقمحيعدالحبوببينومن

الابيضالبحرحوضدولتحتلأوروبا.أجزاءمعظم

إنتاجحيثمنالعالمدولبينالأولىالمرتبةالمتوسط

والتمرالموالحالدولتلكمزارعوينتجكما،الزيتون

والفيئ.والعنب

العمليةفيمهماجزءاالمواشيتربيةتعد.المواشي

المزارعينمعظمفيقومتقريبا.أوروباأنحاءكلفيالزراعية
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والفواكهالحبوبزراعةبجانب،المواشىبترلية

يربولىأورولاأجزاءمعظمفىوالمزارعون.والخضراوات

مزارعتشكل.للحومهاوالدواجنوالحنازيروالضأنالأبقار

شممالفيتقعالتيالدوللبعضقصوىأهميةالألبان

كثيروتستغلوهولندا.وبريطانياالدنماركمتلأوروباغربي

والجبالالأوروبىأحسهلافىتقعالتيالمناطقمن

المناطقهذهفيوتوجد.للحيواناتمراعيوالغالات

الأوروبيالاصلذاتوالضأنالأبقارسلالاتأنواعأجود

أه!الحرطههدهتوصت!.أوروبافيالأسماكوصيدالزراعة

اشراعيةالأراصىاأعىالقارةتمتلكأورولا.ديالأراصىاا!شحدامات

أصعصإساحأعلىسحمقورأور:داعردىمرارعىأركحا،العالم!ى

والمصاطسأ:كراليا،!ىأعم!!ا،مهلىالمشحهالمحاصي!!وأهم.المحاصيا!

المماطق!أي!االحريطهةتوصح.ال!صيرةلالحرو!مو!ححةبولمدالى

،لقارة.المحيص!آالمياهفيالأسماكلصيدالرئيسية

هذهمنكبيرةأعداذابريطانياأنتجتوقدالعالما.فى

وضأنوجيرسىهيرفوردماشيةتشملالتىالسلالات

وسفولك.وشروبشايرهامبشاير

مصدراالسمكيةالصناعةتمثلالسمكيه.الصناعة

الأسماكصيدفقوارب.بالقارةالغذاءمصادرمنمهما

الصيدمراكزأنإلا،بالقارةتحيطالتىالمياهفيتنتشر

الأطلسيوالمحيطالشمالبحرفيتوجدالرئيسية

لأوروبا،ذلكإلىلالإضافة.الشمالىالقطبيوالمحيط

ح!وبأراصىمعطمها!

عيمرا!

غاباتأراضي-

الغالبفيمنتجةغيرأراض!

رئيسيهصيدمناطق!

لاتعرءلملم/ثلأص

/

يم!ء--!!،حح!

آسيا

حم!-غح!-.ء8::فكلالأ-أو!.نم7!أ*3!سح!س

ثرص!1،-لمرو،.س!!!صلم

جم!لملوسطا!ج!اللحربر

!ح!*ححيرز!ل!1؟

إفريقيا
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أوروبا.جموبيأقاليموبعض!رنساجنوبيفييوجدالعنب

كتيرةأوروبيةودولالرويحفيالصناعاتأهممنالأسماكتصنيع

ئرنحولسةكلفيالاوروبيةالسمكصيدأساطيلتجيم.أخرى

العالم.فيالسمكمقدار

وتتحصل،العالمأنحاءفىمنتشرةالسمكلصيدأساطيل

النرويجمنكلويعتبر.السمكمنالعالمحصيلةربععلى

الصناعةميدانفيالعالمفىالرائدةالدولبينورومميامن

السمكية.

تاريخيةنبذة

اكتشفهاالتيالأحافيرتدل.التاريخماقبلفترة

منأكثرمنذأوروبافىعالقالأولاللإنسانأنعلىالعلماء

التاريخماقبلإنسانعنالمعروفةالأشكالوأهم.عاممليون

الإنسانعالق.الكرومانيونىوالإنساننياندرتالإنسان

إلى001).00قبلتقعالتيالفترةحوالىفيالنياندرتالي

التيالفترةفىالكرومانيوئوعالش،مضتسنة352...

وكانوا.خلتسنة1.،...إلى000.04قبلتقع

اخرإلىمكانمنالتنقلوكثيريالصيد،علىيعيشون

52بينتتراوحجماعاتفيويعيشون.الطعامعنبحثا

فردا.03و

سنةنحوأوروباشرقيجنوبفيالإنسانتعلم

.الأرضبفلاحةقوتهعلىالحصولكيفية.مق0006

لظهورالنهائيةاللمساتلوضعالمبكرالتطورهذامهد

الذيالإنعسانلاستقراربدورهاأدتالتيالحضارات

عندماكانوقد.الطعامعنبحثاالتنقلدائمكان

بعضتطورتوقد.القرىيقيممعينمكانفىيستقر

المدنلقيامنواةوأصبحتبعدفيماالقرىتلك

تتجهبدأت.مق0006عامنحوبعد.الأولىالأوروبية

ذإ،الزراعةنحوالقدماءالأوروبيينمنفأكثرأكثرأعداد

وحتىالرئي!سيالغذاءمصدرالزراعةأصبحت

،م.ق0003لمشةنحوأي،التاريخقبلمافترةنهاية

الكثيفةالغاباتمناطقباستثناءأوروباأرجاءكلفعمت

.الشمالفى

الأولىالأوروبيةالحضاراتقامت.القديمةالحضارات

الحضارةازدهرت.اليونانشمرقيإيجةبحرجزرفى

فكان..مق0012وم.ق0003بينالفترةفىالإيجية

كريت،جزيرةفيخاصة،الإيجيةالجزربعضسكان

البحارةبينهمكانكما،للكتابةنظامايستخدمون

الإيجيةللحضارةمماثلةحضارةظهرتوالتجار.المغامرون

..مق0025عاموبعدإيطاليا.جنوبىمالطةجزيرةفي

علىمالطةوجزيرةإيجةبحرجزرمنبحارةأبحرتقريبا

يقدمونفكانوالأوروبا.والغربيةالجنوبيةالسواحلطول

وأسلوبهمطريقتهم،طريقهمفيوجدوهاالتيللشعوب

.الحياةفي

تسكنكانتالتي،الفرسانمنقبائلاجتاحت

جنوباأوروباالأسود،البحرشرقيش!التقعالتيالمنطقة

هؤلاءكان..مق0002عامنحوذلكوكانوغربا

السهولفيرعاةيعملونالقبائلرجالمنألمحاربون

نشرمنهؤلاءتمكنولقد.بمنطقتهمتقعالتىالخضراء

غزوهمعندأوروباأنحاءمعظمفيوالقتالالحربثقافة

.القرىمنكبيرلعدد



باأورو037

القدماءللإغريقكان.القديمةالإغريقيةالحفمارة

قبائلنزحتفلقد.الحضارةوازدهارقيامفىكبيرفضل

.ق0002عامحوالىاليونانجزيرةشسبهإلىالشمالمن

فيبدأتاليونانفيالقبائلهذهامحتقرتوعندما.م

أصبح.الكريتيةالحضارةنمطعلىلهاحضارةتأسيس

علىاستولواحتى،إيجةبحرمنطقةفيضاربةقوةالإغريق

وخلال..مقعشرالخامسالقردفيالكريتيينمنالمنطقة

منأخرىلموجةاليونانتعرضت.مقعشرالثانىالقرن

هزمتأخىار،الشمالمنأصقادمةاالقبائلبهاقامتالغزو

ديارهم.منوطردتهماأجوناناجنوبىفىالسكانمعظم

تلكمنمجموعاتتوحدتالتاليةالعديدةالقرونوخلال

السياسيةالوحداتمنجديدانوعافكونتالقبائل

تسمىالوحداتهذهمنوحدةكلوكانت.المستقلة

المدينة.-الدولةأوبولس

القرنينخلالعظ!تهاأوجالإغريقيةالحضارةبلغت

ومدنوأثيناإمسبرطةمدينتىظهورمع.مقوالرابعالخامس

خلاأطالديمقراطيةف!صةانتشرت.وقوةنفوذالاتقلأخرى

دخلتاليونادأنإلا.أ!لمشاالفنازدهركماالفترةهذه

هزمأ:لأ:.طويلةحروبفئتقريبانفسهالوقتفي

الفارسيةالإمبراطوريةمنالقادمةالغزاةقواتالإغريق

-الدولبينالداخليةالحروبنشبتثانيا:.الشرقفي

قوةبدأتالحروبهذهوباستمرارنفسها.الإغريقيةالمدن

مركزاظلتأثيناأنإلاالانهيار.فيالسيامميةالإغريق

القديم.للعالمثقافيا

هذهخلالاليونانشماليفىمقدونيامملكةقويت

338سنةفياليونانفىالسلطةزمامتسلمتحتىالفترة

الأكبرالإسكندرأصبح،م.ق336عاموفى.م.ق

فيمنهاجزء،إمبراطوريةإقامةواستطاع.لمقدونياحاكما

بالثقافةمولعاوكاناسيا،قارةفيومعظمهاأوروبا

المتراميةإمبراطوريتهأرجاءفينشرهاعلىوعمل،الإغريقية

سنةفيالإسكندرموتبعدمقدونياضعفت.الأطراف

سيطرتهميبسطونظلواحكامهاأنإلا.م.ق323

.اليونانعلى

أعظممنالرومانيةالحضارةتعد.الرومانيةالحف!ارة

ولايعرف.الإغريقيةالحضارةبعدأوروباحضارات

تبسطكانتلكنهاروما.قامتومتىكيفالمؤرخون

مايعرفجنوبيإيطالياجزيرةشبهجميععلىسيطرتها

وخلال.م.ق275عامذلكوكانبفلورنسا،الآن

امتدتإمبراطوريةبناءمنالرومانيونتمكنالتاليينالقرنين

الساحلعبرآسياجنوبيحتىبأسبانياالآنيعرفلما

أوروبامنماتبقىكلبعدفيماوضموالإفريقياالشمالي

إمبراطوريتهم.إلى

فترةخلالعظمتهاأوجالرومانيةالإمبراطوريةبلغت

.مق27سنةمناستمرتالتىالرومانيبالسلاممايعرف

لهاالفترةتلكفيدولةهناكتكنلها.م018سسةحتى

لذا.الرومانيةالإمبراطوريةعلىخطرألتمثلالكافيةالقوة

الرومانيانوالعلمالفنبلغ.سلامفترةالفترةتلكأصبحت

أرجاءجميعفىالتجارةازدهرتكما،الذروة

لإمبراطورية.ا

مماالإغريقمنعديدةأفكاراالرومانيوناقتبس

أنحاءفيالإغريقيةالثقافةنشرعلىساعدهم

اسمالرومانيةالثقافةعلىمايطلقوغالبا.إمبراطورشهم

(الميلاديالسادسالقرن-.مقالرابع)القرنالكبرىالأوروبيةالإمبراطوريات

إمبراطوريةأولالأكبرالإسكمدرإصراطوريةكالت.الميلاديالسادسوالقرن،.مقاشابعالقرد!!اردهرتالتيالإصراطورياتالحريطةتوضح

عظمتها.أوحفيإممراطوريةكلالحرائطتوضحآسيا.ليالإعريقحضارةنشرتحيتأوروبا،ليلدأت

.مق323الأكبرالإسكندرإمبراطورية

حما3ءمم!لم+!حمهمآسيا

بمكجر!(!!ثس!"!سم

-"4-!!ر-جض-صى

!ج!ث!ت!لأ*+حلا!رتهى

إفريعياح!د!كاحمممىآسما

السادسالقرن،البيزنطيةالإمبراطوريةمأ71الرومايكةالإمبراطورية

لميلاديا

لتلم?صكرر!ر-كاآسيا

س2آ8حس!بم

ثكغغزواىفي!أح!لمجاوأبمأححد! ر!وع،ألمح!!/*

بع!لمء!حسير!ص!كااسكالا،

إفريقعاأفى3!ؤتج!يالية-الد!كلماتاسيا

،خ!ممرممهصرلم!شل!سداآ

ص!ت!ج!لآ،4!جمأن!أ!!صئمحر!

ث!6-سحي!ثلا

!لأ!ثيم.صكاكا/مووأرو6حما

فريمياإ!--!بمسياآ



أوروبافيالتاريخيةالأحداثأهم

إيجة.بحرفيأخرىوجرركريتديالحضارةشأت.مق0003

ذروتها.الإغريقيةالحضاردبلغت.مق005-003

قوتها.أوخرومابلع!ام08-.مق27

القسمت.التدينحريةالحصار!محا!ليلاديالرابعالقرن

الرومانيةالإمبراطورية:لتمطرينإلىالإمبراطورية

البيزنطهية.أوالشرقيةوال!!راطوريةالغردية

القرودوبدأتالروماليةالإمبراطوريةسقطتا!ليلاديالخامسالقرن

الوسطى.

أوروبا.غربىفىإمبراطوريةشارلمانأنشأم4-76881

الرومانيةال!صيسةإلىالنصرانيةالكميسةانقسمتام540

الشرقية.الأورثوذكسيةوالكنيسةالغربيةالكاثوليكية

أورولا.سكانربعنحوالطاعونقتلأم1347-352

إيطاليا.فيالمهضةعصربدأأم4القرن

أوروبا.كطالبروتستالتيةالإصلاححركةأفرزتم16القرن

.الإنسانحقوقمسودةالإنجليزيالبرلمانأجارم9681

درسسا.فىالملكىالنظامالمرسيةالثورةأنهتام9178-997

واترلو.معركةفيلابليونهزمم5811

الصماعيةالتورةاكتسحت91القرنمتصفإلىام8القرن

أوروبا.دولجميع

أوروبا.الأولىالعالميةالحر!مزقتم4191-1891

رو!ميا.فىشيوعيةدكتاتوريةلقيامالبلشفيةالتورةأدتم7191

وموسوليميرومحياعلىديكتاتوراستالينأصبحأم0291-929

ليا.إيطعلى

ألمانيا.علىديكتاتوراهتلرأصبحم3391

المحوردولوبقيةوإيطالياألمانياعلىانتصرالحلفاءم9391-4591

الثانية.العالميةالحربفي

علىالسوفييتيةالشيوعيةالديكتاتوريةهيمنتام0491-949

التانية.العالميةالحربلعدأورولالترقيدول

إسهاماتهماأيضاللرومانكانلكن.الإغريروطنةالثقافة

وتشييدللمدنالدقيقبالتخطيطالأوروبيةالحياةفي

اللاتينيةاللغةأصبحتكما.الطرقشبكاتوإقامة

أوروبافيالمتداولةالرومانسيةاللغاتعليهقامتأساسا

وضعهاالتيالقانونيةالألسم!منكثيرأصبحكما.اليوم

ولاحقاأوروبافيالقانونيةالأنظمةمنجزءاالرومان

وأمريكاالشماليةأمريكافيالقانونيةالأنظمةمنجزءا

الجنوبية.

جنوبفيتقعالتيفلسطينفيالنصرانيةبدأت

الرومانية.الإمبراطوريةمنجزءاكانتوقداسياغربي

ال!مبراطورية.مناللأوروبىالجزءفىانتشرتماوسرعان

مطلعحتىالأوائلالنصارىيضطهدونالرومانظل

قسطنطينالإمبراطورمنححيث،الميلاديالرابعالقرن
173باوروأ

أوروباغربىدولمندولوعشروأمريكاكداكونتم9491

)الاتو(.الأطلسيتممالحلم!

ممظماتعدةأوروباعربىدولكونتم0591-9591

المجموعةلتكونبعدفيمادمجتاقتصادية

اللأوروبية.

لإلشاءرومامعاهدةعلىأوروبيةدولعدةوقعتأم579

المشتركة.الأوروبيةالسوق

السابقةتشيكوسلوفاكيا)سالقا(السوفييتيالاتحادغزام6891

المزيدالمواطميرمنحتالتىالإصلاححركةلإحماد

الحرية.من

وتعاهدتهلسنكيمعاهدةالأوروبيةالدولوقعتأم759

حقوتلتحسينقبلذيمنأكترمعاالعملعلى

.ال!نسان

الموحدالأوروبىالقانودالأوروبيةالدولأقرتم8791

الوحدةلتحقيقموعداأم299عامحددالدي

الشاملة.الأوروبية

برلين.سورالألمانهدمأم989

الشيوعىالحكمأورولاشرقيدولمعظمألهتم91هـ9891-9

شعوبهاممحبغرضالإصلاحاتفيوبدأتبها،

.الحرياتمنمزيدا

والغربية.الشرقيةألمانياشطريتوحيدتمأم099

السوفييتيالاتحادفيالشيوعيالحكماتحهىأم299أ-199

وانهاراستقلالهاالسابقةجمهورياتهوأعلستالسالق

جمهورياتمنأربعأعلنت.السوفييتيالاتحاد

استقلالها.الستيوغوسلافيا

مستقلفن.دولتينإلى،تشي!صسلوفاكياانقسمتم3991

شكل.الأوروبيالاتحادإلىالأوروليةالمجموعةتحولتأم399

المجموعة.أعضاءبينالسياسيالتعاونلزيادةالاتحاد

الرائالقرنأواخروفي،العقيدةحريةالنصارىالكبير

الرسميالدينالنصرانيةأصبحت،الميلادي

للإمبراطورية.

القبائلبعضبدأتالميلاديالثانيالقرنأواخروفي

الرومانيةالإمبراطوريةتهديدوالشرقالشمالفىالقوية

فقدحدودها.جميععنالدفاعتستيمتعدلمالتي

للإمبراطورية،آخرتهديداتمثلالداخليةالخلافاتكانت

الإمبراطورأعادحتىأثرهعلىتتفككالإمبراطوريةبدأت

.م432عامتوحيدهاقسطنطين

الرومانيةالإمبراطوريةانقعسمتم593عامفى

الشرقيالنصففأصبح.إمبرأطوريتينإلىنهائيةبصورة

وكانتالبيزنطيةأوالشرقيةالرومانيةالإمبراطورية

باقىأماتركيا(.،إسطبول)الآنالقسطنطنيةعاصمتها



باوروأ723

وكانتالغربيةالرومانيةالإمبراطوريةفأصبحالإمبراطورية

روما.عاصمتها

أجزاءفيالجرمانيةالقبائلعاشت.الجرمانيالغزو

الغربية.الرومانيةالإمبراطوريةشمالىأوروبامنمتفرقة

والجوتوالسكسونوالفرانكيينالإنجلزمنتتألفوكانت

هذهمنالعظمىالغالبيةكانت.الغربيينوالقوطوالواندال

الخشونةطالغحياتهاعلىويغلب،المتعلمينغيرمنالقبائل

.البرابرةاسمعليهميطقونالرومانجعلمماوالوحشية

الخامسوالقرن،الميلاديالرالغالقرنأواخرفي

ويطلقآسياأواسطمنجاءواالذين-المغولشسنالميلادي

الجرمانية،القبائلعلىهجمات-الهوناسماعليهم

ونزخ.اصعرليةاالرومانيةالإمبراطوريةأطرافإلىوطردوها

فقدالغربيونأغوطاأمابأسبانيا،الانمايعرفإلىالواندال

بعدشرعواث!اما،روونهبواأصياإيطاجزيرةشبهبغزوقاموا

أما.الواندالهزيمةمنتمكنواحتىغربا،التحركفيذلك

وتوجهبريطانيا،بغزوفقامواوالس!صسونوالجوتالإنجلز

م476عاموفىبفرنسا.الانمايعرفواحتلواالفرانكيون

أغسطلوسرومولسخلعمنأودوأسرالألمانيالقائدتمكن

الغربية.الرومانيةالإمبراطوريةأباطرةآخر

الجرمانيةالقبائلفيهنزحتالذينفسهالوقتوفي

أوروباشرقيفياسملافيوناستقرأوروبا،غربيفىمتوغلة

.السلافيونانظر:.سلامفيالرومانمعوعاضوا

بدأتأوروباتاريخمنفترة!ط.الوسطىالعصور

حتىوأستمرت،ا!ربيةاالرومانيةالإمبراطوريةبسقوط

أقوىالفترةتلكفىاختفت.الميلاديعشرالسادسالقرن

دويلاتمحلهاوحلت،الرومانأسسهاالتيالحكومات

الكاثوليكية،الرومانيةالكنيسةوأصبحت.صغيرةوممالك

فيليس،القارةفينفوذأوسعصاحبةالوحيدةالقوة

والفنونالسيالممةميادينفىبلفحسبا!دينيةامورالأ

أيضا.أحلموا

ونمتازدهرتالتي،الأوروبيةالتجارةمعظمانهارت

الأولىالسنينخلال،الرومانيةالإمبراطوريةظلتحت

فأصبحالزراعةنحوالناساتجهلذلك.الوسطىللقرون

وفقدتباستمرار.يزدادمعيشتهمفيعليهااعتمادهم

وبدأت.الريفإلىسكانهاهاجرإذأهميتهاكثيرةمدن

الصناعةفيأفرادهايعملكانالتيالوسطىالطبقة

يكوناأنوالفنالأدبوأوشكتدريجيا،تتلاشىوالتجارة

.النسيانطىفى

هوالفترةتلكفيالرئيسىالاقتصاديالنظامأصبح

مزارعإلىالارضتقسيمعلىيقوميأتاالإقطاعنظام

اسمعليهاأطلقولقدالأثرياء،الإقطاعيونيمتلكهاشاسعة

منالأراضيهذهيفلحونالذينالمزارعونكانالفياع.

فكان.الأرضمالكأصسيد()االلوردممتلكاتجملة

فياللورداتعلىكليااعتمادايعتمدونالمزارعون

الحكومة.بمثابةاللوردفكان،شؤونهموإدارةحمايتهم

الأوروبي.الإقطاع:انظر

القرونفىأوروبافيمملكةأقوىالفرانكيونأنشأ

وفرنسابلجيكادولالانمايسمىشملت،الوسطى

قوتهاأوجبلغتالتيألمانياكربمنالأكبروالجزءوهولمدا

768عاممنامتدالذيالأكبر()تشارلزشارلمانعهدفى

يمسمىمماامتدتإمبراطوريةأقاموقد.م481عامإلى

وشرقا،البلطيقبحرحتىشمالآأسبالياشرقيبشمالالآن

الكنيسةتقويةشارلمانحاول.الإيطاليةالجزيرةشبهحتى

الرومانيةالإمبراطوريةتأمميسوإعادةالكاثوليكيةالرومانية

مأ218-008الكبرىالأوروبيةالإمبراطوريات

وامتدآسياليالعثمانيةالدولةبدأت.لالليونعهدإلىتارلمادعهدمندأورولالياردهرتالتيالكمرىالإمبراطورياتالخرائطهذهتوضح

عصورها.أزهىفيالامبراطورياتكلالحرائطتوصحأوروبا.لترقىحمو!م!كبيرجزءإلىلفودها

م2811نابليونإمبراطوريةالعثمانيةوالدولةالرومانيةالإمبراطوريةم008،لثارلمانإمبراطورية

؟سيآ!د!ححصكا

أو-!!!لة95

!ب!ء-6؟-"ص

ر!اء5

-أاا!دا!مان!ة9ثهج!أزر!صسلم

ه!*-5مم!ي!7!لأ!

،-؟-"صإفريديا!آسياو*

،أل!با-لمج!ش!!ثبم

احبصفريقياصا!مسيا
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نأإلاإمبراطوراالباباتوجهم008عاموفي.الغربية

.م481عامموتهبعدالتداعىفياخذتامبراطوريته

.شارلمانانظر:

منالأولأوتوالألمانيتمكنالميلاديالعاشرالقرنفي

النصفعلىنفوذهبسطكمادولتهإلىجديدةأراضضم

الباباتوجم162عاموفىإيطاليا.جزيرةشبهمنالشمالى

بعدفيماعرفلماالاولىاللبنةفو!ئذلكإمبراطوراأوتو

نأيطمحأوتوكان.المقدسةالرومانيةبالإمبراطورية

إمبراطوريةعليهكانتكماالقوةمنإمبراطوريتهتصبح

القرنفيالتداعيفيأخذتالإمبراطوريةأنإلا.شارلمان

الرومانيةالإمبراطوريةانظر:.الميلاديعشرالحادي

المقدسة.

السكانوقلةالفقرمنتعانيأوروبادولمعظمظلت

الميلاديين.والعاشرالخامسالقرنينبينالواقعةالفترةطيلة

التىالشاسعةالمساحاتأستغلالالإمكانفييكنلمكما

أدىولقد.الزراعةفىالكثيفةوالغاباتالمستنقعاتتغطيها

الحروبونشوبالمجاعاتوانتشارالأمراضتفشي

،السكانعددزيادةعدمإلىالمواليدمعدلوانخفاض

أصبجعالأوروبيالإنسانعمرمعدلأنإلىبالإضافة

عاما.التلاثينلاشعدى

دولمعظمفيظهرالفرانكيينإمبراطوريةسقوطبعد

بالنظامعرفعسكريسياهصينظامأوروباغربي

كانواالذيناللورداتبدأالنظامهذاظلفي.الإقطاعي

الزراعيةالأراضيمعظمويمتلكونواسعةسلطاتيباشرون

ثراءأقلكانواالذينالنبلاءلطقةممتلكاتهمبعضمنحفي

-النبلاءهؤلاءتعهدولقد.للورداتبالولاءتعهدهملقاء

يطلقكانالذين-اللورداتعنوجاهاثراءيقلونالذين

اللورداتبجانبيقاتلوابأنالمقطعاسممنهمالفردعلى

.الإقطاعان!:.لمساعدتهماحتاجوامتى

الميلاديعشرالحاديالقرنبدايةفياللورداتنجح

إرساءعلىساعدتالتيالعسكريةالمساعدةتقديمفي

يجوبونالتجارفعاد،الزمنمنلفترةوالسلامالأمنقواعد

الطرقفىالحياةودبتجديد.منالقديمةأوروباطرق

فيالفلاحونبدأكما.المدنعليهاأقيمتحيثالتجارية

الرقعةزيادةعلىالعملوفيللزراعةأفضلوسائلتعلم

.المستنقعاتوتجفيفالغاباتبإزالةالزراعية

منلفترةأوروباشهدتهالذيالاقتصاديالنموأدى

.والإقطاعالملكيةنظامإضعافإلىالأمرنهايةفيالزمن

العظيمة،الأوروبيةالوطنيةالحكوماتقيامإلىأدىكما

منالعديدفأخذ.التجارةلازدهارنتيجةالمدنونمت

مهنعنلحثاللمدينةوالهجرةالزراعةمهنةبتركالمزارعين

فيبالبقاءالعيشلقمةكمسبآخرونفضلبينما.أخرى

أربءفيالضخحةالمبانيبنوافقد،مهرةشائينكانواالرومانقدماء

.افتحترومالياضريحايبينالبارزالححت.إمبراطوريتهم

الميلاديين(عشروالسادسالحامسالقرلين)!نالوسطىالعصورخلال

الغربية.أوروبافيالأراضيمعظميمتلكونالأثرياءاللورداتكاد

حقولهم.فييعملونالذينالفلاحينيحكمونكانواكما
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وتسويق،المدنمنأغريبةاالأراضيبزراعةمهنهم

سكانمنالمتزايدةللأعدادأخذائيةاالموادمنمنتجاتهم

.المدن

فىتمثلالمدنفىظهرتالتيالوسطىالطبقةكانت

اللورداتضدللملوكقوئامسنداالأحيانأغلب

للملوكالجزيةدشععلىالمدنس!سانوافقولقد.الإقطاعيين

لأعمالهمالترويجحريةومنحهمأ!مالحمايةتوفيرمقابل

ره!بمقدرأصبححتىقوةعلىقوةالملوكازداد.التجارية

علىالإقطاعي!تإجبارمنتم!ضواماوغالباالجيوشاستئجار

لسلطالهم.الخضوع

الحرو!أدتالميلاديعشراشالغالقرنمطلعشي

الغربيةأوروباتمزيقإلىالاقتصاديةوالمشاكلوالأمراض

الإقطاعيأضظاماانهياروأدى،ثانيةمرةفيهاالحياةوإفساد

ضدالفلاحونثارعندماالأهليةالحروباندلاعإلى

وفرنسابريطانياملوكب!تالقتالونشب.الإقطاعلوردات

التيعامالمائةحربخلالفرنساعلىأصمميطرةاحول

الحصبفأنهكت.م5341و1337عاميبينحدثت

أنحائها،جميعفيأضجارةاوعطلتأورولااقتصاد

أسدبلى(اعود)الصاأالأسودالموتظهرذأكإلىبايلإضافة

،1347عامىب!تباأوروس!صانربععلىفقضى

أطجفافأوروباتعرضالمعاناةمنزادومما.أم035

.تناأعيضاوا

التيوالسيا!ميةوالثقافيةالاقتصاديةالتحولاتبدأت

إلىتؤديالميلاديعشرالرابعالقرنبدايةفيحدثت

الفترةهذهخلال.الوسطىالعصورفترةمنبأوروباالخروج

المسائل)دراسةاللاهوتبعلموالفنان!تالعلماءاهتمامقل

اللغةفهممحاولاتعلىينصبالتركيزوبدأ(الإلهية

للحياةالجديدةنظرتهموعرفت.الإنسانوطبيعةوالتاريخ

قامالذيلل!صمحورابعدفيماأصبحتالتيبالإنسانية

العصورأوروباعنالمعلوماتمنلمزيد.النهضةعصرعليه

الوسطى.العصور:انظر،الوسطى

البيزنطية،الإمبراطوريةسادت.البيزنطيةالإمبراطورية

طيلة،الشرقيةالرومانيةللإمبراطوريةطبيعياامتداداتعدالتي

بسطتالميلاديالسادسالقرنوفي.الوسطىالعصور

أوروبا،شرقيجنوبعلى!ميطرتهاالإمبراطوريةهذه

أسعديداوعلىوأسعبانيا،بإيطالياالانتعرفالتىوالأجزاء

امتدادعلىالواقعةالأراضيوا،الأوسصأالشرقدولمن

يبقل!أم004عامبحلولل!ش،.الشماليإفريقيامعاحل

المحيطةالمناطقسوىالعظيمةالإمبراطوريةتلكمن

القسصطينية.1بعاصمتها،

حاجزاتمثلقرونلعدةالبيزنطيةالإمبراطوريةكانت

كما،البربريةالقبائلهجماتمنأوروبايحميواقيا

منالكثيرعلىكذلكالرومانيةالإمبراطوريةحافظت

التامللإهمالتعرضتااللتينوالرومانيةالإغريقيةالثقافتين

الوسطى.العصورفترةخلالالغربيةأورولاقبلمن

وانتضرت،الضرقيةللنصرانيةمرحصاالقسططنيةأصبحت

مناطقمنكثيرفياكبيزنطيةالإمبراطوريةمنالنصرانية

القرنفىالنصرانيةالكنيسةانقساموبعد.الشرقيةأورولا

منالأورثوذكسيةالكنائسنشأتالميلاديعشرالحادي

انصية.البيزالسصرالية

أرسلالميلاديأصممابعاالقرنأمصلعشي.المسلمينتأثير

الناسإلى-الإسلام-الحقلدين!بمحمدارسوأ!هالله

منالمسلمونتمكنالميلاديأضامبناالقرنأمصلعوفي.صاهخة

شماليبلادومعظمأ،وسط1الشرففيالإسلامنشر

فشملتأورولاإلىالمسلمينفتوحاتامتدتوقد.إفريقيا

أراضىشملتحتىالإسلاميةالدولةواتسعتأ!سبانيا.

بضمهاالرومانيةالإمبراطوريةتحلمتك!لماعديدةوبلدانا

أممبانيافيالقوىبمركزيحتفظونالمسلمونوظلإليها.

.الميلاديعشرأصثالثاالقرنحتى

المسلمونتمكنالميلاديعشرالحاديأغرداوفي

الصغرىآسيافتحمنآسيااسطأرمننأغادمواالأتراكا

الرابعالقرنبدايةوفي.الأوسطاكشرتوا"،ن(،)تر!جا

هم-المسلمينمنأخرىمجموعةجاءتالميلاديعشر

المناطق.هذهعلى!ميطرتهافبسطت-العثمانيودالأتراك

الدولةأصبحتالميلاديعشرالسادسالقرنمنتصفوفى

وشمالى،الأوسطالشرقمنكثيرةأجزاءتشملالعثمانية

الدولةاحتفظتولقدأوروبا.شرقيوجنوبإفريقيا

عشر.أضاسعاالقرنحتىالأراضيبتلكالعثمانية

م0011عاممنالفترةفيأوروباغربيدولأنفمت

السسكريةالحملاتمنسلسلةتقريبام0013عاموحتى

علىالامتيلاءبهدفالصليبيةبالحملاتسميتالتي

التامةالسيطرةفىالصليبيونفشل.المسلمينمنفلسطين

فالتجارةمنامشفادوالكنهما،المقدسحةالأراضياعلى

وبينبينهمالتجارةأ!مليبيوناوسعوأغد.المسلمين

الحروبالظر:.بينهمالمتبادلةالسلعفارتممعدلالمسلمين

الصليبية.

الأوروبية.الثقافةفىكثيرةإسهاماتللمسلمينكانت

القديمةالإغريقيةالخطوطاتمنكبهيربعدداحتفظوافلقد

أيضاولهم.الأوروبيينالعلماءيدمتناولفيغدتحتى

كما،والطبالرياضياتدراسةفيحنخيرةإسهامات

فيهذايومناحتىبهالمعمولالعرليالعدديالنظامأدخلوا

والمسلمين.العربعندالعلومانظر:.أوروبا

لفترةالأوروبيةالنهضةعصرامتد.النهضةعصر

نشأتولقد.والعلمالفنبازدهاروتميزعامثلاثمائة
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،الميلاديعشرالرابعالقرنأوائلفيالأوروبيةالنهضة

معظمفىوأنتشرتإيطاليا،فى،الوسطىالعصوروأواخر

عشرواسمادسعشرالخامسالقرنينخلالأوروباأنحاء

علىالأكبرالتأثيرالنهضةعصرلفكروكان.الميلاديين

الحين.ذلكمنذالغربيةالحضارة

منالنهضةعصرفيعاشواالذينالناسأولئكاتخذ

كمايحتذىنموذجاالقديمتينوالرومانيةالإغريقيةالثقافتين

الفلسفةهذهأسهمتولقد.الإنسانإنسانيةأهميةأكدوا

الاهتماموتجديدالديمقرأطية،مفهومظهورفىبعيدلحد

اخترعأم044عامحواليوفي.العلميوالبحثبالتعليم

بالحروفالطاعةجوتنبرججوهانسالألمانىالطابع

مهمة.أفكارنشرإلىهذاأدىوقد،المنفصلةالمعدنية

النهضة.عصرانظر:

دينيةحركة!ط.اللوثريالدينىالإصلاححركة

عشرالسادسالقرنفيأوروبافيظهرتنصرأنية

الكنيسةفىالتغييرلإحداثكمحاولةوبدأت.الميلادي

مولدنتائجهامنكانلكن.الكاثوليكيةالرومانية

البروتستانتية.

منكبيراقدرأالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفقدت

الميلاديينعشروالخامسعشرالرالغالقرنينخلالنفوذها

الخاطئة.الممارساتوبعضالداخليةالنزاعاتأضعفتهاإذ

تهديداتمثلالمتزايدةالملوكقوةأصبحتنفسهالوقتوفي

قادةكان.الرومانيوالإمبراطورالبابالسلطةصارخا

مسؤولياتهاأهملتقدبأنهاالكنيسةيتهمونالإصلاح

قادتها.فيالثقةيفقدونالناسجعلمماالروحية

أوروبافيالدينيالإصلا!قادةمنالعديدانتقد

الراهبلوثرمارتنأنإلا.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

ابتداءالإصلاححركةتزعماللاهوتعلموأستاذالألماني

وأتباعهلوثرمارتنانتقاداتأدتولقد.ام715عاممن

أقلوفي.الكاثوليكيةالكنيسةعنالنهائىانفصالهمإلى

إلىاللوثريالدينيايإصلا!حركةأدتعاماأربعينمن

تقريبا.اوروبابلداننصففيالبروتستانتيةالكناشقيام

الكنيسةمنأخرىإصلاححركةانبثقتنفسهالوقتفي

المضاد.الإصلاحبحركةعرفتالكاثوليكية

أقاليمفيالنطاقواسعانتشاراالبروتستانتيةانتشرت

المذهبعلىالجنوبأهلمعظمظلبينما،الشماليةأوروبا

الرومانيةالكنيسةفىالانقسامهذافأدى.الكاثوليكي

بينالدينيةالحروبمنسلسلةاندلاعإلىالكاثوليكية

بحربانتهتالتيالرومانوالكاثوليكالبروتستانتيين

تلكفيعديدةأوروبيةدولاشتركتولقدعاما.الثلاثين

.ام648عامإلىأم618عاممنامتدتالتيالحرب

عاما.الثلا"نينحربانظر:

فيالعظمىالقوىبدأت.العظمىالقوىظهور

زادتحيثالوسطىللعصورالأخيرةالسنينفيالظهور

اللورداتقوةوضعفاضمحلالمعالملوكوسطوةقوة

فيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفقدتبينما،الإقطاعيين

ثم.الأوروبيةالشؤونعلىوتأثيرهانفوذهانفسهالوقت

والسالغعشرالسادسالقرنينفيالدينيةالنزاعاتحدثت

الكاثوليكيةالكنيسةضعفمنفزادتالميلاديينعشر

سلامةعلىللحفاظسطوتهمبسطمنالملوكومكنت

الموأطنين.وأمن

تلكأدت،الميلاديعشرالثامنالقرنمطلعفي

القوىلظهورالدولبناءوعمليةالحروبمنالسلسلة

عامالمائتيطيلةأوروباعلىتهيمنأصبحتالتيالعظمى

والثالثعشرالثانىالقرنينفخلالظهورها.أعقبتالتي

قويتين.متحدتيندولتينوبريطانيافرنساأصبحتعشر

فيأوروبافىالعظميينالقوتينوالبرتغالأسبانياوأصبحت

فىبدأتقوتهماأنإلا،الميلاديعضرالخامسالقرن

وكانت.الميلاديعشرالسادسالقرنفيالاضمحلال

حيثمنالأولىالمرتبةتحتلعشرالسابعالقرنفىهولندا

وبينبينهاالحروباندلاعولكن،الضاربةالبحريةقوتها

منأضعفأم713وام652عاميبينوفرنساإنجلترا

الدولأقوىمنوفرنسابريطانيافأصبحتهولندا،قوة

أوروبالدولبالنسبةالأولىالمرتبةاحتلتاحيثالأوروبية

وروسيابروسيامنكلأصبحتالوقتهذاوفي.الأخرى

كذلك.قوشيندولتين

عصرفيالعالمحولونفوذهاأوروباتأثيرانتشر

الخامسالقرنفيبدأالذيالعظمىالأوروبيةالاكتشافات

المرتبةوالأسبانالبرتغاليونالبحارةفاحتل.الميلاديعشر

الخامسالقرنينفيتمتالتيألاكتشافاتحيثمنالأولى

كولمبوسكريستوفروكان.الميلاديينعشروالسادسعشر

قدالأسبانخدمةفييعملكانالذيالإيطاليالبحار

الهندجزرإلىأسبانيامنرحلتهفيأمريكاإلىوصل

البرتغاليالمكتشفأيضاقامكما.ام294عامالغربية

الهندإلىأوروبامنلهبحريةرحلةبأولداجامافالمحكو

عشرينوبعد.أم894او794عاممطفيإفريقياحول

اسمهالأسبانخدمةفييعملكانبرتغالىبحارقامعاما

العالم.حولاكتشافيةبعثةأولبتنطمماجلانفرديناند

وهولندا،وفرنساإنجلترامنالبحارةمنالعديداشترككما

الجغرافية.الكشوفانظر:البحار.ماوراءاكتشافاتفي

فيالمستعمراتالأوروبيةالقوىأقامتالفترةتلكفي

فيالمطردالتجارةلنموونتيجة،والأمريكتينوآسياإفريقيا

وقوةثراءأكثرالأوروبيةالدولأصبحتالمستعمراتتلك

عليه.كانتمما
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فيأوروبافيالممفصلالمطبعيالحرفاحتراعتمالنهضة!رخلال

ليكادأم0،5عاموبحلول.أم006وم0013عاميب!نالفترة

بباريس.مطمعةتوضحأعلاهأصورةا.مطعةالألصعلىمايزيدأورو،

الميلاديعشرالسابعأغرنافىبدأ.العقلعصر

كالىالفترةهذهوفيعشر.الثامنالقرنأواخرفىوانتهى

دورأهميةيؤكدونالبارزينالأوروبيينالمفكرينمعظم

إلىللوصولالوحيدةالومميلةأنهعلىويلحونالعقل

الحقيقة.

نشأةإلىالعقلقدرةفيالأوروبيينالمفكريناعتقادقاد

بتطهبيقالعلماءقاموقد.الحديثالعلميالبحثمنهج

،الماديللعاملدرامعتهمفيوالاستنتاجالتفكيرعملية

زالتماالتيالعلميةللدراساتالعامةالأحكاموصاغوا

فيالفضلالنهضةعصرفيوللعلماءهذا.يومناحتىتتبع

والكيمياءوالفلكالتشريحمجالاتفيالمهمةالاكتشافات

الفلكعالماكتشفالمثالسبيلفعلى.الهندسةوعلم

الطبيبواكتشفبذاتهلايضىءالقمرأنجاليليوالإيطالى

الدمويةالدورةهارفيوليماالإنجليزيالتشريحوعالم

قدالمسلمالعربىأمحالماالنفيسابنأن)ويذكر.الكبرى

وصفاووصفها()الرئويةالصغرىالدمويةالدورةاكتشف

عندالقانونتشريحشرحكتابهفيصحيحاعلميا

والمسلمينالعربعندالعلومانظر:(.دلرئةوصفه

إلىال!وروببنالعلماءهؤلاءأمثالنجاخقادولقد)الطب(.

وبدأ،الطبيعةفييتحكمأنعلىقادرالإنسانبأنالاعتقاد

بتطجيقهوبزوتوماس،لوكجونأمثالآخرونعلماء

العلومبعضدراسةعلىأحلميابالمنهجشبيهةمناهج

الدينية.والعلومالسياسةوعلماكالاقتصاد

عشرالثامنالقرنأواخرفيالأوروبيونبدأ

الشعوربقيمةيحسون،أضطوراتالهذهفعل،كردالميلادي

الجماعةبقيمةإحساسهممنلدلآوالفرديةوالأحاسيس

الحركةظهورإلىالأفكارهذهأدتوقد.العقلوقيمة

العقل.لعصرنهايةوضعتالتيالرومانسية

سيا!نكقو!نظصتا.والقوميةالديمقراطية

عشروالثامنعشرالسالغالقرنينخلالأوروبافيمؤثرتين

،كبيرةلدرجةالديمقراطيةالحركةنمتولقد.الميلاديين

للسلطةالعصرذلكوتحدياتالتنوير،عصربسبب

القومية،المشاعرمنتباعاانبثقتفلقدأغوميةاأما.أضقليديةا

فيأوروباشعوبمنشعبكلأفرادوحدتاشتي

الديمقراطي.الحكمأجلمننضالهم

بأخطرالسابكشرالقرنفىالإنجليزيالشعبقام

أوروبا،فىالملوكتسلطضدالوسطىالقرونفيتحد

فاختفت،أهليةحربأعقابفيالملكيةنظامألغىحيث

عشر،السابعالقرنمنتصففيأعوامعشرةلمدةالملكية

)بيان(وثيقةالإنجليزيالبرلمانأجاز،أم968عاموفى

منوحدتأوسعسلطاتالبرلمانأعطتالتىالحقوق

حريته.لهتكفلضماناتالشعبومنحت،الملوكسلطة

إلىأم978عاممناستمرتالتيالفرنسيةالثورةتعد

فيأوروبافيأهميةالديمقراطيةالثوراتأكثرأم997عام

الناميتانوالوسطىالدنياالطبقتانثارتفلقد.الفترةتلك

مقاليدعلىواممتولتاعشرالسادسلويص!الملكضد

إعلانوثيقةالفرنسيةالوطنيةالجمعيةوتبنت.الحكم

مبادئتطرحوثيقةوهي.المواطنوحقوتالإنسانحقوق

الاوروبية.النظروجهةمنالفردوحقوقالإنسانحرية

الجيشصفوفبينمنبرزالفرنسيةالثورةأثناءوفي

علىالاستيلاءمنتمكنالذيبونابرتنابليونالفرنسي

نهايةكانتالحكمعلىوداستيلائه،أم997عامالحكم

الفرنسية.الثورة

معمواجهةوضعفيفرنساالفرنسيةأضورةاوضعت

الأوروبيةالدولملوكانتابفقد.الأخرىالأوروبيةالدول

الديمقراطية.وغاياتأهدافانتشارمنالهلعالأخرى

ففىلايقهر.جيشاالبدايةمنذيبدونابليونجيشوكان

أهمعلىالاممتيلاءمننابليونتمكنأم281عام

روسيا،منالغربإلىالواقعةالرئيسيةالأوروبيةالأراضي
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بغزوقامعندمانفسهالعامفيجيشهمعظمفقدلكنه

تاريخفيالحاسمةالمعركةواترلومعركةوكانتروسيا.

قواتقبلمنالحكممنعزلهوتمنابليونفيهاهزمإذفرنسا

الثورةأفكارأنإلا.م5811عامالأوروبيينالحلفاء

أوروبا.أنحاءكلفيالانتشارفىأمشمرتالفرنسية

خلالفيينامؤتمرفيالسيالمميونأوروباقادةاجتمع

أوروبانظامإعادةمحاولين،أم518و4181عامي

أجرى.الفرنسيةالثورةقبلعليهاكانالتيللحالةالسياسي

الأوروبية،الدولمنالعديدحدودفيتعديلاتالمؤتمر

والقومية،الديمقرأطيةنحوالشعبمشاعركبححاولكما

فرنساإلى-نابليونبهاأطاحالتي-الملكيةالمؤتمروأعاد

وفي.الأخرىالأوروبيةالدولمنالعديدوإلىوأسبانيا

القومياتمختلفتوحيدفيالمؤممرنجحالحالاتبعض

إيقاففيفشلتالتغييراتهذهولكنواحد.حكمتحت

أوروبا.فيوالديمقراطيةالقوميةانتشار

الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالثورأتعدةاندلعت

حكوماتعدةتكوينوتمأوروبا،منمتفرقةأجزاءفي

الملكيالحكمضدثوراتاندلعتالمثالسبيلفعلى.وطنية

عاماليونانوفيام،082عاموأسبانباإيطاليافى

الديمقراطيةالثوراتقامتالثلاثينياتمطلعوفي.أم182

م1861عاموفيوبولندا.وفرنسابلجيكامنكلفي

دولةتبعتهاأم871عاموفي.الوطنيةإيطاليادولةقامت

العشرينالقرنوبحلول.وطنيةكدولةفظهرتألمانيا

دستورروسياباستثناءأوروبيةدولةلكلأصبحالميلادي

الديمقراطية.المؤسساتبعض،الأقلوعلىبهاخاص

القرنخلالبريطانيافىبدأت.الصناعيةالثورة

تطورمعفائقةبسرعةنمتثم،الميلاديعشرالثامن

ذلكوبعد.للإنتاجالحديثةوالألمماليبالمحركذاتالالات

غربيفىالميلاديعشرالتاسعالقرنمنتصففيانتشرت

وروبا.أ

الثورةقبلبالزراعةيعملونالأوروبيينمعظمكان

بسرعةالمدنتحولتالمصانعظهوربعدولكن.الصناعية

نحوالتدفقفيالريفسكانوبدأ.صناعيةمدنإلىفائقة

الصناعيالنموذلكفأحدث.المصانعفيللعملالمدن

منالوسطىالطبقةبدأتكماهائلةاجتماعيةتحولات

فلقدالسرئ.النموفىوالصناعيينالأعمالرجالوجهاء

،العمالوتوظيفالمصمانع،معظمبامتلاكهؤلاءاصمتأثر

الحديديةوالسكك،والأسواقوالمناجمالبنوكوإدارة

التجارية.والمؤسسات

تمثلنفسهالوقتفىالحديثالإنتاجوسائلأصبحت

وخرجتالماهرةاليدويةوالحرفالمهنلأصحابتهديدا

غيرالعمالتدفقكما،المنزلخارجللعملوالأطفالالمرأة

الذينبالعمالالمدنفاكتظت.الصناعيةالمدنإلىالمهرة

سيئةأوضاعفيويعيشونمتدنيةأجورايتقاضونكانوا

مدقع.وفقر

ماركسكارلالألمانىالاشتراكيالفيلسوفظهر

عشرالتاسعالقرنمنتصفخلالالشيوعيةنظريةصاحب

علىللانقضاضالثورةعلىالعماليحضوكان،الميلادي

الدولة،تديرهااقتصاديةأنظمةوإقامة،الرأسمالية

كانأنهكما،الاجتماعيةالطبقاتفيهاتذوبومجتمعات

للثورةطبيعيةكنتيجةالاشتراكيةالثورةقيامبحتميةيؤمن

ماركس.بهاتكهنكماالثورةتحدثلملكن.الصناعية

فىالحقاكتسابفىالدولمنكثيرفيالعمالنجح

.الميلاديعشرالتاسعالقرنخلالالعماليةالنقاباتتكوين

العملتنطمقوانينإقرارأخرىودولبريطانيافبدأت

فىالرائدالدوروألمانيالبريطانياوكان.المصانعفيوالعمال

يضمنالذيالاجتماعيالضمانتشريعتطيقوضع

وبنهاية.والبطالةوالمرضالحوادثضدالتأمينللعمال

ووضعتالنقاباتكونتالميلاديعشرالتاسعالقرن

الصناعية.الدولمعظمفيوالعمالالعملتنظيمقوانين

الصناعية،الثورةأثرمنكان.الاستعماريالتوسع

الدولتوسعتقدمها،فيمستمرةماتزالكانتالتي

جوزلبمثلالخامالموادعنبحثاالاستعماريالأوروبية

أسواقلإيجادوسعيا،المصانعحاجةلسدوالقطنالهند

فيبكثرةمتوفرةالموادهذهأنوبما.المصانعتلكلمنتجات

أسوا!تىبمثابةكانتاالقارتينأنوبماوآسيا،إفريقياقارتي

فقدوالحديد،والملابسكالأسلحةالأوروبيةللسلعضخمة

لهذهونسبة.الأوروبيالاستعماريللتوسعهدفاأصبحتا

رئيسيةبصفةالأوروبيةالدولسارعتمجتمعةالأسباب

!%!؟!يم
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منكانعشرالثامنالقرنفيأوروبادىبدأتالشالصناعيةالثورة

خطافتتاحتوضحإلصورة.بحاريةقاطرةأولاستحدامنتائحها
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فيالمستعمراتمنالعديدإقامةإلىوإنجلترافرنساوخاصة

القرنوأوائلعشرالتاسعالقرنوخلال.القارتينهاتين

ثلثونحوإفريقيابلدانمعظمأصبحتالميلاديينالعشرين

أوروبية.مستعمراتآسياأقطار

كنتيجةأوروبافيبدأت.الأولىالعالميةالحرب

الأوروبيةالدولبينالاقتصاديللتنافسأولآمبالثمرة

الجماعاتلرغبةوثانيا،المستعمراتإقامةعلىوتسابقها

كنتيحةوثالثالبلادها،الاستقلالتحقيقفىالقومية

أوروبا.دوأب!تالسريةالعسكريةللأحلاف

متصارعتينمجموعت!تإلىأوروبادولانقسمت

و!ولآورويىو!نسابريطايخاتضمالأولىالمجموعةكانت

الشانيةالمجموعةتقابلهاالحلفاء،باسمتعرفوكانتأضى

تعرفوكانتوحلفاءهموالنمساوالمجرألمانياتضمالتى

الأمريكيةالمتحدةالولاياتانضمت.الوسطبدول

نفسهالعاممننوفمبرفيوقامتأم،179عامللحلفاء

فيشيوعيةديكتاتوريةإقامةإلىأدتالتيالبلشفيةالثورة

مأ!18عاموفى.الحربمنتنسحبجعلهامماروسيا

انتهتالتىفرسايمعاهدةعلىالتوقيعفتماالحلفاءانتصر

.معاهدة،فرسايان!:.م9191عامالحرببموجبها

دولحكوماتفىالتغييراتمنكثيراالحربأحدثت

دويلاتعدةإلىالمجر-النمساقسمتفمثلاأوروبا،

وهياممتقلالها،دولممتنالتكما،قومية

والدولةوبولندا،ولتوانياولاتفياوإستونياتشيكوسلوفاكيا

انهاركمايوغوسلافيا.باسمبعدفيماتعرفأصبحتالتي

ديمقراطية.جمهوريةمكانهوقامتألمانيا،فىالملكيالنظام

الأولى.العالميةالحربانظر:

فرسايمعاهدةتتركلم.العالميتينالحربينبينالعالم

بلفحعسبحلبدونالمعلقةوالأمورالمشاكلبعض

الدولبينالحدودتغييرمثلجديدةمشاكلأوجدت

نزععلىألمانياأجبرتكما،جديدةأوروبيةدولوتكوين

للحلفاء.هائلةتعويضاتدفععليهاوفرضتالسلاح

طالبتالميلاديالعشرينالقرنمنالتانىالعقدوفي

ألمانيابسيادةالتكوينحديثةالدولفيالألمانيةالأقليات

ألمانياوإجبارالسلاحنزععمليةأنكماأراضيها.على

بالمرارةيشعرونالألمانجعلاللحلفاءالتعويضاتدفغعلى

لهم.العالممعاملةلقسوة

الميلاديالعشرينللقرنالثانيالعقدفيستالينأصبح

عامرومميابقيادةأنشئالذيالسوفييتىالاتحادعلىزعيما

نظاماموسولينيأقامنفصهالوقتوفي.أم!22

العواملومن.بالفاشيةسميإيطاليافيللحكمدي!ضاتوريا

الشيوعيينالزعماءمنوغيرهمهؤلاءساعدتالتي

الاقتصاديالكسادالسلطةإلىالوصولعلىوالفاشيين

كما.العشرينللقرنالثالثالعقدفيأوروباعمالذي

لتقبلالناسمنالملايينلدىاستعداداالجددالقادةوجد

أقام.أحسنعملوظروف،أفضلبحياةلهموعودهم

فىالفاشيةالنازيةالديكتاتوريةأم339عامهتلرأدولف

ألمانيا.

ام(.939-1)369الأسبانيةالأهليةالحربكانت

وموسولينىهتلرمنلكلالعسكريةللقوىاختباربمثابة

الأسبانيدعمالسابقالسوفييتىالاتحادكانحيثأس!توستا

القواتيساعدونوالإيطاليونالألمانكانبينما،أ!هأ؟!اطوا

النصرحالفهالذيفرانكوفرانسيسكوبقيادةالمتمردة

أسبانيا.انظر:.الحربفكمسب

فيالثانيةالعالميةالحرباندلعت.الثانيةالعا!ليةالحرب

وتشيكوسلوفاكياالنمساعلىألمانيااستولتأنبعدأوروبا

منكلالحربدخلتولقدبولندا.بغزووقامت)سابقا(

يأ،الأخرىالدولمنقليلوعددواليابانوإيطالياألمانيا

وبريطانيافرنساشملتالتيالحلفاءدولضدالمحوردول

منوأكثرالمتحدةوالولاياتسابقاأسسوفييتىاوالاتحاد

.أخرىد:لةأرب!!

بدايةعندوحلفاؤهماوفرنسابريطانيامنكلحا:أت

نأإلاأوروبا،داخلألمانياتقدمإعاقةالحربأندلاع

جميعاحتلالمنأم419عامتمكناوهتلرموسولي!ي

باستثناءعليها،الكاملةالسيطرةوفرضتقريباأوروبادول

وفي)سابقا(.السوفييتيالاتحادفيالواقعالأوروبيالجزء

السوفييتيالاتحادبغزوكذلكألمانياقامتالعامذلك

المتحدةالولاياتقواتعلىهجومااليابانوشنت.السابق

.بهاوايهاربربيرلميناءفى

المتحدةوالولاياتالسابقالسوفييتيالاتحادبدخول

ضدتدريجيايتحولالقتالمجرىبدأالحلفاء،معالحرب

عامفيإيطاليافسقطتالحلفاء.لصالحالمحوردول

أوروباصفيارربواصلتفقدألمانياأماأم،439

الخسائرالثانيةالعالميةالحربنتيجةكانت.أم459عام

القتلىعددبلغإذ،والممتلكاتالأرواحفيالجسيمة

لمقياسيارقماالحربهذهفىدمرتالتىوالممتلكات

العالميةالحربانظر:.سابقةحربأيفيمثيللهيكن

الثانية.

النهايةالثانيةالعالميةالحربجلبت.الحرببعدأوروبا

أضعفتأنهاإذ،عالميةقوةكمركزالغربيةلأوروباالحقيقية

جميععلىتقريباهيمنتهاوسلبتهاالرئيسيةالأوروبيةالدول

عشرخمسةفترةخلالفيوآسياإفريقيافىمستعمراتها

والولاياتالسوفييتيالاتحادظهرالحربوبنهايةعاما.

قامتحيث،العالمفيعظميينكقوتينالأمريكيةالمتحدة

السوفييتيالاتحادسيطرةتحتالواقعةالشيوعيةالحكومات



فيأورولاالحريطة!ذهتوضئ.الأولىالعالميةالحربقبلأوروبا

البلقاندولمعظمنالت.الأولىالعالميةالحربقبل،مأ!41

فيأخرىدولوبدأت،الوقتذلكفيالعثماليةالدولةمناستقلالها

رومميا.ومنألمانياومنالمجرالنمسامنباستقلالهاالمطهالبة

لوسلا
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بينما.الشرقيةأوروبادولمنالعديدعلىبالاستيلاء

علىوعسكريااقتصادياتعتمدالغربيةأوروبادولأصبحت

الشرقيةألمانياإلىألمانياتقسيمتمكما،المتحدةالولايات

غيرحكومةتحتالغربيةوألمانيا،شيوعيةحكومةتحت

شيوعية.

أصبحإذ،الحربأعقابفيأوروباالفوضىعمت

فييهيمون،مأوىبدونل!جئينالأوروبيينمنالملايين

فتفشت،الحربخلفتهالذيالدماروسط،المعاركميادين

مذهلةبسرعةانتشرتالتيالمجاعاتوظهرت،الأمراض

مأ489عاموفي.الأوروبيةالقارةأنحاءجميعفي

الأوروبيالبرنامجالأمريكيةالمتحدةالولاياتأنشأت

أوروبالمساعدةمارشالبمشروععرفالذيالإسعافى

برامجذلكتلاثماقتصادياتها.بناءإعادةعلىالغربية

أوروبادولإنتاجأصبححتىالعديدةالأمريكيةالمساعدات

الميلاديالعشرينالقرنمنالخمسينياتمطلعفيالغربية

دولكانتبينما،الحربماقبلفترةفيإنتاجهايفوق

ألاتحادبمساعدةشديدببطءعافيتهاتستعيدالشرقيةأوروبا

سابقا.اسموفييتي

الحربنهايةمنقصيرةفترةبعد.الباردةالحرب

الدوأضينبينللصراعمركزاأوروباأصبحت،الثانيةالعالمية

سابقاالسوفييتيالاتحادبزعامةكانواالشيوعيون.العظميين

ولقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتبقيادةوالرأسماليون

وأوائلالخمسينياتفيببأوجهالذيالصراعهذاعرف

.الباردةبالحربالعشرينالقرنمنالستينيات

973باأورو

عامحواليفىأورولاتوصإلخريطة.الأولىالعالمليةالحرببعدأوروبا

الاولى.العالميةللحربنهايةوضعتالتيالمعاهداتتطيقلعدم2391

أوروباويتسرقيوسطدولمنكبيرعددنالالمعاهداتأضلكونتيجة

المجر.والممساوروسيالألمانياتعر!كانتالتىالدولمنالامشقلال

كاا"
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نركبا

نلا*

إفرياليا

أوروبادولومعظموكنداالمتحدةالولاياتاشتركت

شمالحلفمنظمةتكوينفىأم949عامالغربية

العسكريالحلفهذامنالغرضوكان)الناتو(.الأطلسي

الدولعنللدفاعموحدةعسكريةقيادةإيجادالدفاعى

عاموفي.الأطلسىشمالحلفان!:الأعضاء.

دولمعظممعالسابقالسوفييتيالاتحادوقعأم559

حلفباسمعرفتمشتركدفاعمعاهدةالشرقيةأوروبا

رسو.وا

القرنمنالسبعينياتوأوائلالستينياتأوأخرشمهدت

الحربسماتمنكانالذيالتوترحدةتخفيفالعشرين

لتحسينتسعىالغربيةألمانياوبدأتتدريجيا.الباردة

دولبدأتكما،الشيوعيةالدولمنجاراتهامععلاقاتها

السوفييتيالاتحادعنباستقلاليةتعملالشرقيةأوروبا

لتناصرالسابقالسوفييتيالمعسكرألبانيافتركت)سابقا(،

كما.الغربمعتجاريةعلاقاترومانياوأقامت،الصن

إصلاحيبرنامجتنفيذفي)سابقا(تشيكوسلوفاكيابدأت

الاتحادأنإلالشعبهاالحرياتمنالمزيدبموجبهتمنح

في)سابقا(تشيكوسلوفاكيابغزوبادر)سابفا(السوفييتي

الإصلاحلحركةحدابذلكفوضع،ام689عام

الاتحادحرصعلىدلللقوةألاستعرأضهذا.الديمقراطي

دولعلىلحميطرتهعلىالمحافظةعلى)سابقا(السوفييتي

.الباردةالحربانو:.وسيلةبأيةالشرقيةأوروبا

فيالغربيةأوروبادولتكتلت.أوروبيةوحدةنحو

لحلمعالتعملمنظماتشكلفيالحربمابعدسني



باوروأ083

وكانأم949عامالأوروبيالمجلستكونمشكلاتها.

واجتماعياثقافياالأعصاءاالدولترابطمنهالهدف

الحجريللفحمالأوروبيةالمجموعةوأنشئتواقتصاديا.

إنشائهامنالهدفوكانام519عام5(ح3)حوالفولاذ

بلجيكافيوالفولاذوالحديدالحجريالفحمصناعةتطوير

الغربية.وألمانياوهولنداولوكسمبرجوإيطالياوفرنسا

للفحمالأوروبيةأطمجموعةالستةالأعضاءكون

الاقتصاديةالجماعةأم579عاموالفولاذالحجري

هذامنالهدفوكان(،الأوروبية)المجموعةالأوروبية

حركةحريةتعوقكانتالتيوالقيودالحواجزإزالةالتنظيم

الأعضاء.الدولبنوالخدماتالمالورأسوالعمالةالسلع

علىالستالدوأ!تلكاتفقتأم(9)7ءنفسهالعاموفي

معااطعم!)أوراتوم(الأوروليةاالذريةالطاقةجماعةتكوين

عاءوفي.أصسلميةاللأغراضالنوويةالطاقةتطويرعلى

أغولاذواالحجريللفحمالأوروبيةالمجموعةبدأتأم589

الدولأصبحت.بالفعلالعملالذريةالطاقةوجماعة

وأ!ت،الأوروبيةبالمجموعةتعرفالأعضاءالست

والجماعةوالفولاذالحجريللفحمالأوروبيةالمجموعة

الأوروبيةبالسوقتعرفانمجتمعتينالأوروبيةالاقتصادية

التنفيذيةالوحداتدمجتمأم679عاموفي.المشتركة

والجماعةوالفولاذالحجريللفحمالأوروبيةللمجموعة

اصعيرةاالأوروليةاالددم!اممثيرالدمارحلمتالثانيةالعالميةالحرب

الحرببدايةأم939سمتصرأول!يلواصداألماياغرووكاد.والكميرة

.أم45!فيالتهتالتى

عاموفيموحد.إدارينظاملتشكيلالأوروبيةالاقتصادية

بريطانيامنكلاللأوروبيةالمجموعةإلىانضمتأم739

عامللمجموعةاليونانوانضمتوأيرأضدا.والدنمارك

شهدتولقد.م8691عاموأسبانياوالبرتغال،أم819

تمعندماأم099عامأكبرتوسغاالأوروبيةالمجموعة

انظر:بألمانيا.سميتواحدةدولةفيألمانياشطريتوحيد

الأوروبية.المجموعة

القرنمنوالستينياتالخمسيمياتفيتكونت

اتحادمثلالغربيةأوروبالدولأخرىمنظماتالعشرين

الاقتصاديالتعاونومنظمةالأوروبيالحرةالتجارة

دفعبهدفالمنظمتانهاتانأنشئتولقد.والتنمية

الفضاءأبحاثمنظمةوأنشئت،الاقتصاديالنشاط

إنشاءبهدف(الأوروبيةالفضاءوكالة)ألانبيةرالأ

الغربية.أوروبادولتخصمستقلةفضائيةأبحاثتبرا

الفضاءوكالة،الأوروبيالحرةالتجارةاتحادانظر:

لأوروبية.ا

لألمانيامستشاراام969عامبرانتفيلىأصبح

أوروبابينالعلاقاتتحسينتجاهبالعملفبدأ،الغربية

اجت!ألمانياتقسيمومنذمرةفلأول.والغربيةالشرقية

عامذلكوكان،الغربيةوألمانياالشرقيةألمانيافىالقادة

وبريطانياالغربيةألمانياوقعتنفسهالعاموفي.أم079

سابقاالسوفييتيالاتحادمنكلمعاعتداءعدماتفاقيتي

وبولندا.

وفودأم759عامفنلنداعاصمةهلس!صإلىجاءت

ووفودوأندورا،ألبانيابامشثناءالأوروبيةاأرروا!اجميعمن

الأمنمؤتمرفىلتلتقيالمتحدةوالولاياتوقبرصكندامن

اتفاقياتعلىالتوقيعتمحيثأورولا،فيوالتعاون

الختامي.هلسنكيبقانونسميتالتيالأولىهلسنكي

المزيدببذلعليهاالموقعونتعهدالاتفاقياتهذهوبموجب

وتعزيزالسلاموحفظالاقتصاديةالشؤونفيالتعاونمن

بعدفيماأصبحتالاتفاقياتهذهأنإلا.الإنسانحقوق

فيالمواطنينبعضاتهمإذ.الشرقيةأوروبافيللنزاعسببا

الأخرىالشيوعيةوالدولالسابقالسوفييتيالاتحاد

نصتالتىالإنسانحقوقتطبيقفيلالإخفاقحكوماتهم

.اتفاقيات،هلسنكى:انظر.الاتفاقياتعليها

كثيروشعوبحكوماتشرعت.الحديثةالتطورات

عاممنذالإصلاحاتببعضالقيامفىالأوروبيةالدولمن

جورباتشوفميخائيلبدأأم859عامفمنذ.ام089

المكاشفةسياسةأيالجلاسنوستسياساتتطوير

.الاقتصاديالإصلاحأيالبروسترويكاولحمياسة

اسموفييتيالاتحادفىالإصلاحاتهذهنتائجمنكان

الحركاتمنسلسلةقيام،أم089عامأواخرفيالسابق



منكبيرةأعدأدقامتفقد.الشرقيةأوروباعبرالإصلاحية

وألبانيا)سابفا(وتشيكوسلوفاكياوالمجربولندافيالجماهير

،الحرياتمنبالمزيدتطالببتظاهراتوبلغاريا،ورومانيا

ما99و.9891عامىوفي.الشيوعىالحكملإنهاء

،أحزابعدةدخلتهاالدولتلكفيحرةانتخاباتجرت

علىالشيوعيةغيرالأحزابالمستولتأنالنتيجةوكانت

الحرياتعلىالقيودالحكوماتتلكفرفعت،الحكم

الصحافة.وحريةالعقيدةوحريةالتعبيرحريةمثل،المدنية

فيالحرالعملنظاملإدخالبرنامجبتنفيذأيضابدأتكما

وفى.الحكوماتتلكتديرهاكانتالتيدولهااقتصاديات

دولةفيوالغربيةالشرقيةالألمانيتينتوحيدتم،ام099عام

شيوعية.غيرواحدة

أعقابفيام199عامالشيوعيالحكمنظامانتهى

الشيوعيينمننفربهاقامالتىالانقلابيةالمحاولةفشل

البرلمانوجمد،جورباتشوفميخائيللإسقاطالمحافظين

المحاولةبعدالشيوعيالحزبجمئنشاطاتالسوفييتي

جمهورياتباستقلالأيضاالبرلماناعترفكما.الفاشلة

اسموفييتيالاتحادعليهااستولىالتيولتوانياولاتفياإستونيا

سوفييتيةجمهورية12أعلنتثم.أم049عامفيسابقا

استقالأم199ديسمبر25وفياستقلالها.أخرى

رسميا.السوفييتىالاتحادوانهارمنصبهمنجورباتشوف

شيوعيينغيرحكاموصولأم299عامألبانياوشهدت

أعلنتأم،291و1991عاميوبين.الحكمسدةإلى

ظهرهاوأدارتاستقلالهايوغوسلافياجمهورياتمنأربع

والهرسكالبوسنة:هيالدولهذه،الشيوعيللنظام

381أوروبا

فقدالأسودوالجبلصربياأماوسلوفينيا،ومقدونياوكرواتيا

فيالصربحارب.جديدةصغرىيوغوسلافياشكلتا

البلدينهاتينحكومتيوكرواتياوالهرسكالبوسنة

تدخلت.صربيونيسكنهاالتيالأراضيعلىللاستيلاء

بنهايةللنزاعحداووضعتالكبرىوالدولالمتحدةالأم

.ام599عام

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

والعلومالثقافة

المسرحيةوالتعليمالترديةالاختراع

بسالملالعلمالأدبا

ةرالعماعلملأساطير،ا

لفلسفةادلاقتصاا

اللوثريالدينيالإصلاح

الاعريق

الإقطماع

البيزنطيةالإمبرأطورية

المقدسةالرومانيةالإمبراطورية

حضارة،إيجةبحر

ونستونلسيرا،ت!ترتشل

8481نورة

الصماعيةالثورة

الباردةالحرب

عاماالتلاتينحرب

السبعالمسواتحرب

الأولىالعالميةالحر!

الثانيةالعالميةالحرب

البروسيةالمرنسيةالحرب

الشحريةالأحناس

شعب،الباسك

التشيكيود

السلافيون

الأوروبيالحرةالتجارةاتحاد

وروباأغر!تحادا

الأطلسيشمالحلص

الأورويالمجلس

ريخلتاا

شعوب

السلت،شعب

كيونلسلوفاا

لغجرا

اقلقوزا

منظمات

عامالمائةحرب

العردقخلافةحرو!

الصليبيةالحروب

القديمةروما

جوزيف،لينمشا

رلمانشا

لعقلاعصر

لنهضةاعصر

الوسطىلعصورا

يكئلفاا

والفروسيةالفرسان

مؤتمرفيينا،

مشروع،مارشال

الأولنابليون

ولف!أدهتلر،

يونلمجرا

شع!،لونلواا

الأوروبيةالمجموعة

والتنميةالاقتصاديالتعاودمسظمة

الأوروبيةالفضاءوكالة

أواخرفيالشرقيةأوروبادولحكوماتضدالاحتجاجتظاهرات

عاصمةبراغالمظهراتعمت.الميلاديالشحرينالقردمنالثمانينيات

الحكمولإنهاءبالحريةأحرىمدلىوطالبت،السابقةتشيكوسلوفاكيا

الشيوعي.

لبحرا،تيكيريالأدا

بحر،زوفأ

حبال،لبلأا

لحر،يجةإ

بيضلأالمحرا

المتوسطالأبيضالبحر

الأسودالبحر

طبيعيةمعالم

الشمالبحر

بحر،البلطيق

البوسفور

نهر،الدانوب

الدردنيل

نو،الراين

نهر،الفولجا

بحر،قزوي!

اللإنجليزيالقنال

الأطلسيالمحيط

الشماليالقطبيالمحيط

بحر،مرمرة
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اورورأ823

أقاليم

ا،للاكدأ!در،اسلطيقاإس!صديمافيا

سامقدهأسلقاراإييريا

اسا،فية1وا!أ!داالممحفضةلبلادا

صلةذاتأخرىمقالات

اعداءاممقراطيةالدالأثاتا

احاربالقالوداقلماشعو!الافراكية

أطعةالعلمالأميةا

اصميامميةاالعلومالحكومة

الموضوعصرعنا

السكان-أ

احرصطعاهـاالمحمهرالس!طعدد-أ

السا،أجةالمح!وعات!

المعيشةأنماط-2

مةا!صدورهـ-المديمةحياة

اللغات-رالريروحياة-!

لاتيااسدا-رالأسرةا-ح

التعلي!.-حالأحتماعيةاطكسقةا-د

المون-3

وط!أاريقالإكلاقدماءعدأصا

ا!مص!!االقرورفيالم!ب

احهصةاعصرفيالمر-ح

أسهضةاعصرمنداغرا-د

السطح-4

أ!ميعمةا!هـاا!راا-!!الحعرافيةاجهالأقاا

المناخ-5

والحيوايةالنباتيةالحياة-6

الحيوانات!تاتالا-أ

الاقتصاد-7

لرراعةا-حلصساعةا

الحدمات!معاعة!

تاريخيةنبذة-8

أسئلة

بية؟الأور"االح!كماراتأولىسدأتأين-

رولا؟أر!ىالرئيسيةا!ديالةاما

اشعاوقي؟االمررعةما

أ!ر:كا؟معصمتغصي!اجاسةامماطقأي

احصير؟اأحاطياالأ-ادأ!لثالأورقياللم!كادلمادا

القرد!يللعانمالأولاا!ساعياالركرأوروباأصبحتكيص

؟الملاديعشرالتاسع

؟معتدلبمماحأورو،دولمعفماتت!تعاداذا-

عليهاأطلق.الرومانيةالأساطيرفيالفجرإلاهةأورورا

إله،هليوسأختهيوأورورا.إيوسامممالقدماءالإغريق

فييزعمونكماالقمرإلاهة،سيلينيوأخت،الشمس

أساطيرهم.

ملكبريامشقيقتيثونوسوزوجهاأورورارزقت

اليونانيالبطلقتلهالذي،ميمنونيدعىبابنادةطرر

جوبيتر،إلىأوروراوتضرع!،ادةطروحربأثناءأخيل

خالدا.تيثونوسيجعلأحي،الأسطهوريةاالالهةأسهإ

شابا،تيثونوس!بقاءتطلبأننسيتأوروراولكن

مجردأصبحأنإلى،وذوىتيثونوسشاخلذأكونتيجة

إحدىتقولحسبما،جندبإلىوتحول،صوت

الأ!مطورة.ترحمات

لإركالمستعارالاسمأوريلجورجدجورجأوروفى،

اجتماعيوناقدروائيوهوأم(.059-091بل!هـ)3آرثر

عامنشرتالتىأ849بروايتهرزيا!أواشتهر.إنجليري

الاستبداديللمجتيممرعبةصورةوال!صا!.أم643

الحقيقة.ويشوه،الخاصةاهل!صيةويدمرالحبيعاقبارزيا

مزرعةروايةأعن849روايةأصشرسةااللهجةوتميز

،الحيوانلسانعلىخرافةوهيأم(.)459الحيوان

الشيوعيةالسوفييتيالاتحادح!صمةلاذعلشكلتنتقد

أ؟ت.!شاقيادةتحت)السابقة(

المتوسطةالطقةمثقفمنفريذامزيجاأوروي!!!ان

أورويلكتاباتمعظمفيونلمس.أحاملةاالطقةومصلح

أغوي،اأسداتيةاالسيرةعنصر

ومقالاتهرواياتهيعطيأسذيا

بالمباشرةالإحساس

فطمعاناتهتلون.الإقماعار

!مبيلعلىالفقر،حياة

القسيسابنةرواية،المتال

تهاجمإذأم(.)359

الاجتماعيالظلمالرواية

أورويلجورخونفاقماسىلينوتراوخ!

وبين،المتوسطةالطقةفقراء

روايةأما.الجوعمنتقتربالتيالأكواخاساكنيحالة

يتحدثخياليغيرعملفهوأم()389لكاتالونياالولاء

أملهخيبةيصفوهو،كجنديالقصيرةيلروأرخدمةعن

الأسبانية.الأهليةالحربأثناءللملكأسينبالموا

لموظفابناوكانبالهند،،البنغالفيأورويلولد

فيالحكوميةإيتونبمدرسةالتحق.إنجليزيمدنيةحدمة

خدمةفىوعملأم،219إلىأم179عاممنإنجلترا

.سنواتخمسلمدةبورمافيالهنديةالإمبراطوريةأسشرطةا

وعاشالفقر،حياةيجربأناختارإنجلتراإلىعودتهوعند

ورواية.الثلاثينياتمنتصفحتىوأوروباإنجلترافيمشردا

تلكفيتجاربهحصيلةأم()339ولندنباريسفيتشرد

قصصي.قالبفيالفترة
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ومؤلفعازفام(.719-3191)لق!ينأوريادا،

ذلكفيبماالموسيقىمنأنواععدةكتبأيرلنديموسيقي

بعيدحدإلىوتأثر.الكورالوأعمالالأفلاممقطوعات

التقليدية.الأيرلنديةبالموسيقى

الكلاسيكياتودرس.كوركفيشينأورياداولد

نأوبعد.كوركمدينةفيالجامعيةالكليةفيوالموسيقى

باريسفيالموسيقيةدرا!شهتالغ،إيريانإذاعةفىعمل

ابىمسرحفيللموسيقىمديراأصبحعودتهوبعدوإيطاليا.

دبلن.فى

الانسةفيلمموسيقىأورياداكتبام959عاموفي

دبه.روزينباسمعرفحزينالحناتضمنتالتي،إيري

وشكل،الشعبيةالأيرلنديةبالموسيقىاهتمامها!شمر

التقليدية.الموسيقىلعزفموسيقيةفرقة6191عامفي

لطييابانيفنالأوريجاميالفن.الفن،الأوردجامي

يابانيةعبارةوأوريجامي.للزينةزخرفيةأشكالفيالورق

منشكلمائةحواليهناك.المطويالورقعليتطلق

طبيعيةأشكالأمعظمهايصور،التقليديةالاوريجامىأشكال

تجريدينوعوهناك.والأسماكوالازهارالطورمثل

الورقمنزخرفةوهونوشييدعىالأوريجاميمناحتفالي

الأوريجاميأشكالمعظموتطوىالهدايا.معتربطالمطوي

المربعلهذاالشائعةوالأحجام.مقصوصغيرمربعورقمن

يابانىورقالفنلهذاالمفضلوالورق.سم25و51هى

المصنوعالتغليفورقأيفئاويعستخدمواشييدعىرقيق

.الملونالصقيلالرسموورقالقصدير،رقائقمن

أصولهتعود،كالورقالأوريجاميأنالمؤرخونيعتقد

ومنذ.اليابانفيإلايزدهرلمالفنهذاأنبيد.الصينإلى

وتصنع.تزيينيةأشكالفيالورقلطييابانىفنالأوريجاميفن

لصقه.أوالورققصبدونالأشكالمعظم

الأوريجاميفنأخذالعشرينالقرنمنالأربعينيات

مئاتمع،والواقعيةالتعقيدمنجديدةمستوياتيكتسب

سنة.كلتبتدعالتيالجديدةالأشكالمن

المحيطشاطئعلىتقعأمريكيةولايةأوردجون

الدائمةالأشجارذاتالضخمةبغاباتهاتشتهر،الهادئ

الأخشابإنتاجفيمتقدمةمكانةتحتلوالولاية.الخضرة

باسمأوريجونتعرفو.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفي

فيالقنادسجدودمنالالافأنتجتلأنها،القندسولاية

عشر.التاسعالقرنفيالفراءتجارةأيام

8532733.2أوريجونولايةسكانعدديبلغ

الغني،ويلاميتواديعندالولايةمدنمعظموتقع.نسمة

وهيبورتلاند،مدنبينهاومن.الولايةغربشمالالواقع

المدينةوسالم،الحجمفيالثانيةالمدينةوإيوجينأكبرها،

أيضا.العاصمةوهي،الولايةفيالثالثة

جبالوسلسلة،كلاماثوجبال،الساحلىالخطيقع

هضبةوتغطي.الولايةمنالغربيالنصففيالكسكيد

.أوريجونولايةمنالشرقىالقسممعظمالجرداءكولومبيا

تمتدمراعومنطقةحوضالولايةشرقجنوبفيويوجد

كاليفورنيا.حتى

منطقةوأعلى2.كم941.251الولايةمساحةتبلغ

فىم.4263أرتفاعإلىتصلالتيهودجبلقمةهيفيها

فأقلالبحرسطحوأما.الجميلةالكسكيدجباللمملسلة

الصفربينالولايةفيالحرارةدرجاتوتتراوحمنها.ارتفاعا

يوليو.فيأم9وينايرشهرفي

والنقلللتجارةالرئيسيالمركزبورتلاندمدينةوتعتبر

البحريةالموانئأكثرمنواحدالمدينةوفي.الولايةفي

منطقةفييوجدكما.المتحدةالولاياتفىازدحاما

المنتجاتتصنعالتيالشركاتمنالعديدبورتلاند

وتصنيعالزراعةتعتبربورتلاندمدينةوخارج.الإلكترونية

أهمومن.الاقتصاديةالنشاطاتأبرزمنالأخشاب

والفواكه،المواشى:ومنتجاتهاالزراعيةالولايةمحاصيل

المناظرذاتالولايةجبالوتجذب.والقمحوالخضراوات

.السياحمنالعديدوسواحلهاوأنهارها،الخلابة

منطقةفىالعيعقالهنديةالقبائلمنالكثيراعتادت

منسلسلةجرتعشرالتاسعالقرنوخلال.أوريجون

هذهبينومن.البيضوالسكانالهنديةالقبائلبينالحروب

(ام873-ام)872المشهورةمودوكحربالحروب

الهنود.بهزيمةانتهتالتي

عشرالتاسعالقرنبدايةفىأوريجونمنطقةكانت

منكلطالبتوقد.اليومتحتلهممابكثيرأكبرمساحةتحتل

فيبحقهاالمتحدةوالولاياتوبريطانياوأسبانياروسيا
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الحاليةالولايةحدودرسمتوقد.المنطقةهذهمنأجزاء

الثالثةالأمريكيةالولايةوأصبحتأم853عامفي

.أم985عاممنفبراير41فيوالثلاثين

-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناءأوريجونأصبحت

وقد.العسكريةالإمداداتلشحنرئيسياميناءأم(!45

منالثمانينياتأثناءعسيرةاقتصاديةأوضاعاالولايةعانت

،الأخشابإنتاجصناعةأصال!مابسببالعشرينالقرن

.النطاقواسعةبطالةإلىأدىمماالاليةالأجهزةوتشغيل

بعدبرزتمسطقةأوريجونإقديم.إقليم،أورصن

داخلحدودينزاعبسببأم846عامتمتالتىالتسوية

وبريطانيا.أمريكابين،المتحدةلالولاياتاليوميعرفما

وواشنطنوأوريجونإيداهوولاياتالمنطقةهذهوتضم

مأ846عاموقبل.الحاليةوويومينجمونتانامنوجزءا

بريطانى-أمريكيلأحتلالخاضعةأوريجونبلادكانت

ألاس!صا،جموبىالواقعةالمنطقةتضموكانت،مشترك

تسويةأعطتقدو.روكيجبالوغربىكاليفورنياوشمالي

خطجنو!الواقعةالأرضالمتحدةأ!لاياتاأم846عام

وأصبحتفان!صفر.جزيرةماعدا،والأربعينالتاسحعالعرض

أوريجونوانضمتام848عامفيإقليمأأوريجونمنطقة

.أم985عامفبراير41فيالاتحادإلى

اتخذتبريةنبتةأوريجونكرمة.عرمة،أوريجون

النبتةهذهوتدعى.الأمريكيةأوريجونلولايةشعارازهرتها

غربفيتنمووهى،البهشيةأوريجونكرمةأيضا:

فياكبريطانيةكوأ!مبياحتىبواشنطنمروراأوريجون

تفعلكمالاسسلققصيرنباتأوريجونوكرمةكندا.

وخشبهااشبريالاسأوراقتشبهوأورأقها.البريةالكرمة

أزهارهامنعناقيدتتفتح،الصيفبدايةفى.اللونأصفر

وهي.الخريفأواخرفيفينضجالثمرأما.اللونالصفراء

صئفيغالباثمارهاوتستخدم.العنبيةأوالعنبمثلتبدو

ليعستفإنهابالكرمةتسميتهامنالرغموعلى.المربى

.البريبالآسود!بالعنب

.شجيرة،البرباريس:أيضاانظر

الودتىبينممرأطولأوريجونممر.ص،أورصن

الولاياتغربالتوسعفىاستخدمتالتيالكبرىالبرية

السجودمنكم.0023مسافةيخترق.كانالمتحدة

،ميسوريبولايةإندبندانسمن،الجبالويعبر،والصحاري

ويستطع.الغربيالشمالباتجاهالهادئالمحيطإلى

بعمق،المحفورالطريقيشاهدواأناليومحتىالمسافرون

الممر.مقاطعطولعلىالعرباتعجلاتقطعتهوقد

أوريجونإلىلهمطريقاالممرهذاالمستوطنوناتخذ

،كبيرةمجموعةأولالممراستخدمتكما.أم841عام

تمتالتيالكبرىالهجرةفيشمخص،ألفبنحووتقدر

.ام843عام

جنوبيفيالقطنلتصنيعومدينةمنتجعأوريراب

فيراكروز.جنوبكمأ05مسافةعلىتقع.الم!صسيك

المدينةفيتوجد.نسمة848411س!!انهاعدديبلغ

وورشالسيجار،لصنعومعامل،والجوتمصائللقطن

فيكان.الورقلصنعومعمل،الحديديةالسككلتصليح

الخامسالقرنإلىتعودأمريكيةهنديةقريةأوريزاباموقع

الأقل.علىالميلاديعشر

نيجبلأعلىأوريزاباقمةتعد.قمةأوريرايا،

وتسمى.الشماليةأمريكاأ!جباأعلىوثالث،المكسيك

سطحفوقم.1615إلىارتفاعهيصما!سيتلالتبيتل.أيضا

أوريزابا.مدينةغربشسمالك!48بعدعلىاجحرا

للهند،الشرقىالشمالىالساحلفيتقعولايةأوريسا

سكانهاوعدد2،كمأ707.55ومساحتها

منوهينيسوار.بوباوعاصمتها،نسمة31و251).07

فيوتعتمد.السكانفيكثافةالهنديةالولاياتأقل

والدخنالأرزكزراعةالتقليديةالزراعةعلىاقتصادها

وتعدينالنسيجوصناعةوالأسمدةالألومنيوموصناعة

.الحجريوالفحموالبوكسيتالحديد

حاكميوكليتمنسترا،أجاممنونابنأورسم!

قامت.الإغريقيةالأساطيرفي،أرجوسأو،مسينى

بعدأجاممنونزوجهابقتلإيجستوسوعشيقهاكليتمنسترا

شقيقهاعلىخوفاإلكترأوقامت.طروادةحربمنعودته

الملكي.القصرمنبتهريبهخطر،فيوكانأوريستيس،

لمقتلبالانتقامأبولوالإلهأمرهأوريستيعم!،كبروعندما

أمهوقتلبيتهإلىأوريستيص!وعادكليتمنسترا.بقتلوالده

يأ،الفيورياتحولتهالحينذلكومنذ.وإيجستوس

أوريستيسذهب.مجنونإلى،الثلاثالانتقامإلاهات

التيالمذبحةمنالمحلفونبرأهأثيناوفيأثينا.إلىأخيرا

تزوج.الانتقامإلاهاتومنذنبهمنوحرروهارتكبها

الطرواديةهيلينابنةهرميونمنبعدفيماأوريستيس

أممبرطة.ملكومنيلاوس

أم(.-1151546)دوفرانسيسكوأوريلانا،

أوروبيين،منمؤلفةكشفيةبعثةأولترأس،أسبانيمكتشف

الجنوبية.أمريكافيالأمازوننوطولعلىللملاحة
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أسبانيةكشفيةبعتةإلىأم541مارسفيانضم

باسماليوميعرففيماتقعالتيكويتومنشرقامسافرة

غيرأخوهوبيزارو،غونزالوالبعثةهذهترأسالإكوادور.

بيزارو.فرانسيسكوالأسبانيوالفاغللمكتشفشقيق

يحسونالأسبانيونبدأ،أم541عاممنديسمبرفي

آخرينشخصا55ومعهأوريلاناانطلق.والمرضبالجوع

،الطعامعنبحثاالأمازوننهرعبابيمخرونقاربفي

صوببعيداأبحرواالعودةمنوبدلايعودوا.لم!ولكنهم

عاممنأغسطس!فيوصلوهالذي،الاطلسيالمحيط

تخلىلأنهخائنا،أوريلاناالمؤرخينبعضويعد.أم245

حاكماأوريلاناأصبح،أم445عاموفيبيزارو.عن

اكتشفها.التيللمنطقة

أعاد،رومانيإمبراطورم(.275-2؟1)5أوردلدان

أخذتالتيالإمبراطوريةتوحيدالقويالعسكريحكمه

عملتهأوريليانسكوقد.السلطةاستلمعندماتتدأعى

العالم.مجددعبارةوعليها

ملكةزنوبيا،علىكبيرةانتصاراتأوريليانوحقق

مستقلشبهحاكموهوتتريكوس،وعلىسوريا،فيتدمر

(.الان)فرنساالغاللبلاد

لو!ميوسيسمىكانالذي،أوريليانيكونأنويرجح

ولايةوهي،إليريكومفيولدقدأوريليانوس،دوميتيوس

أصبحم027عاموفي.الأدرياتيكيالبحرعلىرومانية

مجموعةقتلتهحين4م275عامحتىوحكمإمبراطورا،

البرابرةباستعراضقام،حكمهنهايةوقبيل.الضباطمن

الذيمماالسورمنجزءولايزالروما.فىالأسرىوالحكام

قائما.روماحولبناءهبدأ

أمربفيأورص!نهر!بري!.أوريدوكو،

فيكلاهما،معروفانمنبعانولهكم660.2وطولهالجنوبية

يجري.البرازيلمعحدودهاقربفنزويلا،فيباريماهضاب

!نالفاصلالحدويشكلكولومبيا،نحوالشمالباتجاهالنهر

إلىيصلأنوقبلشرقا.النهرينعطفثموفنزويلا،كولومبيا

.قنواتعدةإلىيتفرع،كمأ08بمسافةالبحرشاطئ

النهرداخلتبحرأنالصغيرةالمحيطبواخرتستطيع

كماالنهر.مصبمنكم418مسافةالتيارأتجاهبعكس

تقريباكم008مسافةالنهرتستخدمأنتستلإإلسفن

سيودادمدينةوتعتبر.وايتيوريسميبوريسمنحدراتوراء

السفنوتبحرأورينوكو.نهرعلىتجاريامركزابوليفار

السنة.أياممعظموسيودادترينيدأدمدينتيبنالتجارية

وتبلغوميتا.وكارونىأبيورهيللنهرالرئيسيةوالفروع

كم.6)029للملاحةالصالحةروافدهمعالنهرأطوال

الإغريقية.الأساطيرفىحيويةذو،وسيمصيادأورلو!

ماشياالبحرخوضعلىالقدرةأوتيعملاقأنهزعموا

الماء.سطحفوق

ابعدتفقد.بالاضطرأبالعاطفيةأوريونحياةتميزت

جمالأأكثركانتبأنهاتباهتأنبعد،هاديسإلىزوجته

أصابه،ميروبخطيبتهأوريونأغوىولما.هيراالإلاهةمن

إله،هليوسولكن.بالعمىأوينوبيونالملكوالدها

.بصرهإليهأعاد،زعمهمفي،الشمس

الصيد،إلاهة،أرتيميسإنالأساطيرإحدىوتقول

ألممطورةوتقولاغتصابها.حاوللأنهأوريونبقتلقامت

ولكن.أوريونمنبالزواجفكرتأرتيميسإنأخرى

بينمابسهمأوريونباصابةعليهااحتالأبولوالغيورشمقيقها

،أوريونوفاةعلىحزنا،أرتيميسوقامت.يسبحكان

جاياأنثالثةألممطورةوفيالسماء.فىبرجابنصبه

ويميته.أوريونليلسععقرباأرسلت)الأرض(

بيضاءأجزاءإلابكاملهأسودمافططائرالأ!دالإوز

الأسودالإوزويكبر.وعيونهالأحمرومنقارهجناحيهمن

قربالأسودالإوزيعيعقالمتر.قرابةطولهيجاحقى

ويأكل.أستراليافي،والمستنقعاتوالأنهار،،البحيرات

مسطحوعشه.الصغيرةالمائيةوالحيوأناتالمائيةالنباتات

الجزر.علىأوالمستنقعفيويبنى،المائيةالنباتاتمنمكون

لونهاالحجمكبيرةبيضاتسبعإلىأرلغمنوتضئالأنثى

شاحب.أخضر

.بالفراخوالاهتمامالبيضبحضانةوالأنثىالذكريقوم

مأ796عاممرةلأولالألممودالإوزالأوروبيونرأىوقد

فلامنجدووليميقودهاهولنديةحملةأعضاءقبضعندما

أستراليا.غربفيالإوزنهرعلىمنهاأربعةعلى

أنهارأربعةعلىيطلقاسمأوزأنهارأفهار.أور،

نورثامبتونشاير،فيالكبيرالأوزينبعإنجلترا.فيرئيسية

وفراخها.أستراليةسوداءإوزة
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بكنجهامشاير،مقاطعاتعبركم026لمسافةويجري

إلىيصلحتىفوكونوروكمبردجشاير،شاير،وبدفورد

بدفورد،مدينةعبرالنهرهذاويمر.ووشخليج

الصحغيرالأوزنهرأما.وكينجزلن،وإيلي،وهنتنجدون

بينماالحدودقربيتعرجغالباوهوكما،04طولهفيبلغ

الكبير.الأوزنهرفييصسبر،وسفولكنورفوكمقاطعات

كم،72يوركشايرأورنهرمنالأكبرالجزءطوأ!ويبلغ

منينبعاناللذين،سوي!وأورنهريالتقاءعنديتكونوهو

أسي!صنا؟ترنتنهرأإيوركشايرأوزوينضم.البناينتلال

يبلطوأ،أسذيازسس!ض،أونهرأماهمبر.نهرمصب

نيوهافن.شيالإنجليزيةالقماةفييصبنهثجكم05

أيردندامنهربواأيردندي!ت،لجنوداسمااليريالإور

أواخرفيالأوروبا،الرئيسيالبرفيبلدانلصالحللقتال

قباطنةوكانعشر.الثامنالقرنوفيأسسالكلشر،االقرن

يشيرونالبحاروراءموانئإلىالجنودنقلواالذينالسفن

.البرياللإوزباسعمإليهم

محاشأ!تهشىاضنانىاجيمص!ا!لكالأيرلندل!يئمعظمساند

لمريكمعاهدةبعدر.أثأضااييرمنالعرشاممتعادة

تبعأيرأضدا،صىالوليميةالحربأنهتالتيأم(196)

إلىسارممفيلدباتريكقائده!اأيرلنديجندي11).00

خلافةحربوأثناءعشر.الثامنالقرذحروبفيفرنسا

الجنودقاتل،أم713وأم207عاميبين،أ،!مبافي1العرلق

بلنهايممعاركفيالفرنسيالعلمتحتالأيرلنديون

م(،071)8وأودينارد(،م071)6وراميليسم(،4071)

إلىآخرونأيرلنديونحنودوانضمأم(.07)9ومالبلاكية

وأممبانيا.وروممياوإيطالياالنمساجيوش

)الأنهاركمبردجشايرأنهاربمأوز،انو:الكبير.الأور

.(اسحيراتوا

وقد.الشماليةأمريكافيلعيشإوزالكئديالإور

أوروباذلكفيبماالعالمفيأخرىمناطقإلىأدخ!!

56بينماطولهويبلغ.بكثرةيوجدحيث،الغربية

وعلى،والبنياشماديمنخليطريشهولون،سمأ1.و

أما،والذنبوالرقبةالرأسأسودوهوبيضاء.بقعخديه

صغيرةرابيةعلىعشهاالإوزةوتبني.اللونفرماديبطنه

،والأعشاب،الأغصانلبنائهمستخدمة،المستنقعاتفي

الذيالناعملالريشعشهاوتبطن،والبوصوالحشائش

تسعإلىخمسلنحوالعشويتسعجسمها.منيسقط

وأ،الصفرةإلىمائلأو،باهتأخضرأ!نذاتبيضات

اكبرتقالي.باللونمشوبأبيض

فيكنداشماليفيالتوالدالكنديالإوزويفضل

مسافاتإلىالمجموعاتوتهاجر.الشماليةبأمريكاموطنه

فيالمكسيكوشمالىفلوريداشممافيإلىتصلقدبعيدة

،متنوعغذاءعلىالكنديالإوزويعيمق.الخريففصل

والنباتات،والحشائشالحشراتمنوغيرهاالجنادبيشمل

والقمح.الشاميةوالذرةالمائية

واحدانوغايمثلالكنديالإوزك!أدالعلماءلعضيرى

إلىالكنديالإوزيصنفونآخرينعلماءول!ش،أضصنيفاى

وشمماليكندافيحجماالأنوأعاهذهأكبرويعيمقنوغا.11

.العملاقالكنديالإوزباسمأ!يهإويشار.المتحدةياتأ!لاا

بينماإلىالجناحينبسطةوتصلحجها،7و5بينوزنهويبلغ

الإوزالمسمى،الأنواعأصغرأما.مترينإلىودصفمتر

الإوزةوتبنى.كجما،4وزنهفيبلغالقوقطةذوالكندي

فيوالجزرالبحروسواحلشواطئعلىوتتوالدأعشاشها

كاليفورنيا.فىأجاغاأصشتاءاوتقضي،الغربيةألاس!!ا

عشرالتاسيعالقرنفيبريطانياإلىالكنديالإوزأدحل

فيوتوجد.العامةالحدائقبحيراتلهلتزين،الميلادي

تتراوح.الكنديالإوزمنأنواععشرةمنأكثرلاأورو

الأكبرالإوزويسمى.كجم8ونحو31.بينأ:زالها

صوتتشبهالتيالمرتفعةلأصواتهاوذلك،بالنواعقحجما

النغم.حادعواءيصدرالإوزوبعض،البوق

.الإوزةالطائر،:أيضاانظر

مننادرطائرافين.باسمأيضاويعرفطوايإور

إوزطولويتراوح.لهاوايالرسمىالطائروهو،هاواي

ريشمعاللونرماديبأنهيمتاز.سم66و56بينهاوايمما

بصفةويتغذىالخلاءفييعيشوهو،ملونطويلرقبة

ستإلىثلاثمننثى19وتضع.الحشائشعلىأسا!مية

مأ059عاموفي.الصفرةإلىمائلأبيضلونهابيضات

إوزعددتزايدالحينذلكومنذ.فقطإوزة5.يوجدكان

والحماية.الاستيلادبرامجبسببهاواي

-707؟هـ،أ57-)88؟عمروأبو،الأوزاعي

إمام،فقيهعالم،الأوزاعيعمروبنعبدالرحمنم(.774

فيبلبنانبعلبكفىولد،والحديثالفقهفيالشامأهل

لأصاحبوكان،عبدالملكبنالوليدالأمويالخليفةعهد

وإفريقيةوالمغربالشامبلادفيانتشرشهيرفقهيمذهب

العصورحتىيدملمولكنه،وخراسانوفارسوالأندلس

والدولةالأمويةالدولةعهدأواخرللفتوىتصدى.الأحيرة

العلماءمنوكانالدمشقىمكحولعاصروقد،العباسية

العاملين.الأتقياء

.ببيروتودفنتوفي
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!خدلإرراجأوزايىفىيقةور!دم!!.أورالد*،

صحيفةعلىالأصليةالنسخةتوضعحيث،المستنداتمن

الأوزاليد.الةفيوتدخلكيميائياالمعالجالأوزاليدورقمن

الأصليةالنسخةخلالالبنفسجيةفوقالأشعةوتضيء

ورقعلىالموجودةالكيميائيةالمادةوتغير،الشفافة

لاالأشمعةهذهولكن.اللونعديممركبإلىالأوزاليد

علىالموجودةالقاتمةالحروفأوالأسطرخلالتضيء

ورقةبإظهارذلكبعدالالةوتقوم.الأصليةالنسخة

تخترقهالمالتيالأسطرأوالحروفعليهاوتظهرالأوزاليد

النسخة.تصدروبذلك،البنفسجيةفوقالأشعة

النسخطريقة،النسخفيأوزاليدبطريقةاستبدلوقد

نسخوبطرقبالتصوير(،)النسخالفوتوستاتيةبالطرق

بالتموير.الن!خانظر:.أخرى

)العروض(.الشعرانظر:الشعر.أوران

دلحصولالمستخدمةالمعابيروالمقاليسالأوزان

القياسأنظمةكانتوقدالأشياء.مقياسأوحجمعلى

القدممثلوحداتعلىتعتمدالبدايةفىاستخدمتالتي

مريحا،استعمالهاكانالتى(الإنسانساعد)طولوالذراع

الأنظمةهذهمحلحلثم.الثمينةالمعادنأوزانعلىأو

منالتسعينياتفيفرنسافيوجدالذيالمتريالنظام

وأوالجرامالمتر،علىويعتمدالميلاديعشرالثامنالقرن

والثانية.،جرامالكيلو

سنتي!ضمنكتلةوزنبأنهأصلايعرفالجراموكان

المتريةالوحدةوكانت.م4حرارةبدرجةالماءمنمكعب

مكعبديسيمترحجمبأنهاتعرفاللترأياسحوائل،سمعة

نظاماليومالعلماءيستخدم3.سما،000أوواحد،

النظاملهذاالأساسيةالقياسووحدات.الدولىالوحدات

)الوحدةوالأمبير،والثانية،جراموالكيلوالمترهي

تحويلجدول

المتريةالوحدات

تعرفعندما

الطولأوالمسافة

بو!ات

أقدام

ياردات

أميال

مليمترأت

سئتيمترات

أمثار

مترأتكيلو

المساحةأوالدسطح

مربعةلوصات

مربعةأقدام

مربعةياردات

مربعةأميال

()إيكراتفدادين

مربعةسنتيمترات

مربعةأمتار

مربعةكيلومترات

هكتارأت

للسوائلوالسعةالحجم

سائليةأوقيات

أمريكيةلايئتات

إمبراطوريةباينتات

أمريكيةكوارتات

إمبراطوريةكوارتات

الوحدةتحديدتتط!الجدولاستخداموطريقة.المتريةالوحداتوالىمنالمقاييسلتحويلالجدولبهذاالاستعانةبمكنك

يكون.الثانيالعمودفيتضهركماتريدهاالتيالوحدةمقابلالموحودالرقمفيضربهاث!االأيمنالعمودفيتعرفهاالتي

الحدول.منالأيسرالعمودفىالوحداترقرهوالابخالجوا!

قىاضرب

ء2

6،1

1،1

.!47

،568.

.،59

137/1

لإيجاد

مليمتر!ت

مشتيمترات

متارأ

مترأتكيلو

بوصات

بوصات

ياردات

أميال

مربعهسمتيصرات

مريعةأمتار

مربعةأمشار

مربعةكيلومترات

ه!شارأت

مربمةبوصات

مربعةياردأت

مرلعةأميال

فدادين

مليمموات

لترات

لترأت

لترأت

لترات

فيأضربقعرفعندما

للسوائلوالسعةالحجم)تابع(

8.3أصريكيةجالونات

4و645يرأمبراطوريةا!ناتحا

"،.43ميليلترات

1،2لترات

ا،لأ6تلترا

!،"6لترأت

لم!88لترات

!،62لترات

"221لترات

والكتلةالوزن

82أوفيات

.،54أرطال

.،9أحريكيةأطنان

.،89يرامبراطوريةأطنافى

.،"53حرامات

2،2جرأ!اتكيلو

1.1متريةأطنان

1،،1متريةأطنار

الحرإرةدرجة

فولهايتيةدرجات

23طرحلعد

مئويةدرجات

23ثم4أضف

لإيجاد

لئرأت

لترأت

سائلهأوقيات

أمريكئهباينتات

إمبراطوريةباينتات

أمريكيةكوارتات

إصبراطوريةكو)رتارر

أمريكيهجالونات

إمبرأطوريةجالونات

كتماجرا

كيلوجرأما!

سويةأطنان

متريمةأطنان

أوقيات

أرطال

أمريكيةأطنافى

إمبراطوبىيةأطنان

مئويةدرجات

فهرنهـايي!درجات
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الغربيأحالماوفيالكوبائي(.التيارشدةلقياسالعملية

المتحدةوالولاياتالكومنولثدولسوىتحتفظلم

والنظام،)الإمبراطوريبهاالخاصةبالأنظمةفقطالامريكية

وفي.العشرينالقرنمنتصفحتىأمريكا(فيالعرفي

الرغ!وعلىالأمري!جة،الحتحدةوالولاياتالمتحدةالمملكة

النظامينأدإلارسميا،اعتمادهتمقدالمتريالنظامأنمن

اليومية.الحياةفييستع!لانلايزال!ذوالعرفياللإمبراطوري

ا!لتري.النظامان!:.المتريالقياسعنأوفىلمعلومات

حياتناجوانبأه!امنجانباوالمقاييسالأوزانتشكل

تاريخوالمقاييسالأوزانمنوللعديدالحاضر.الوقتفى

.القياسان!:.للاهتمامومثيرشيق

منالتحويليتمكيفالمقالةهذهفيالجداولتبين

متريةوحداتومن،متريةوحداتإلىإمبراطوريةوحدات

تحولأنتريدأنكلنفترض.إمبراطوريةوحداتإلى

عدداضرب.متريةوحداتإلىإمبراطوريةوحدات

متنوعةومقاييسأوزان

يوما.41مدتهارمية!ترةأسبوعان

لترا.831يوتساو،السوا،لقياسوحدةالبنشيون

لترا.459زتساوي،السوا،!لقيا!!وحدةألق

المسافاتاسقياسالزياصطاما!يتستحدمكاتوحدةالأنجستروم

اطليمتر.م!.،......أتساوي.القصيرة

نترا.774وتساوي،السوائللقياسوحدةالبايب

درا.477وتساوي،احهحالىتا!ىاعسوائلالقياستستحدمكا!وحدةالبت

ضأ.82ساوي(اصسوائ!)اسعةرحدةالكلدرك-الصغيرالبرمل

.اا-238يسا:ي(،أحسواظ)ااسلسعةمقياسالكبيرالبرميل

لترا.71وتساوي،السوائلاغياسوحدةالبن

حم.55.1أولمحة42وتساوي،أسرلىالقياسوحدةالبنيويت

قصمةوتساو!ب،الإمبراطوريالمظامفياطولااغياسوحدةالبوأ!

.(متراء،.3)حدةوا

.م6.36ويساويالقحالققياسدييستحدمالبولت

قصبةوتساويالإممراطوريالمظهام!يالطوللقياسوحدةالبيرلتق

مزا(..305)واحدة

3.م.7،وتساويالباء،الأشعالقياسوحدةاليرش

لترا.951وتساوي،السوائللقياسوحدةالثلثي

3.م.76،وتساوى،الحصىأوالترا!سحمولةالحمولة

سم.411وتساوي،القمالقطوللقياسوحدةالإلذراع

هيوستيىر54حوالي:تسازيقدبمة!ياسوحدةالكوبتذراع

الساعد.طولأساسعلىمية

حم!ضار..،أيوتساالأرص،لقياسوحدةالرود

41وتساويلريطاليا،فىرئيسيلش!!قستحدموردوحدةالستون

.3.61أورطلا

تدرهامساحةوهي،السطوحمادةأواللاطلقياسوحدةال!ممكو2ير

شابهوماأرطال،أقدام،)بوصاتالإمبراطوريةالوحدات

واحدةوحدةفيالموجودةالمتريةالوحداتعددفي-ذلك

إلىميل22لتحويلفمثلا،،يةالإمبراطوليالوحداتمن

في،الأميالعددهىالتي22،اضرب،متراتكيلو

ميلاتعادلالتيمتراتأص!صيلواعددوهي،3906.1

يكونوبذلك35..4604-3906.1كه22واحدا:

كم4604.35دمساوياإمبراطوريةكوحدةميلا22

مترلة.كوحدة

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

اقيالمقالاتأيضاوانظر.الصلةداتالمقالاتوقائحةالقال!الطر:

التالية:العماويرتححل

المزيالسظامال!موارديبوا

الترويسيلورداالتقا

الصيدلالىالورنوالمسلميرالعر!عدالعلوم

لتلوا(ءيالمىسا،لةا!يد1)

:اطما-!أ!لأهـرارأ!د:شاالم!صص

.أم01وتساوي،الصولىأوا!طياالعزللقيالعروحدةالسكين

عامليالضوءيحتارهاالتياسسا!ةتعادلطولوحدةالضوئيةالسنة

كم.تريليولى64.9حواليوهيواحد،

سم.01أو8تاويقياسوحدةالشبر

حم.6719.2ويساوي،الخامالمعدنلاحتاريستحدماللقايسةطن

.2،م!تتكولىمحموعةعشرون

لكلكم(أ)852،واحدالحريا!يلأتساويللسرعةحدةرالعقدة

ساعة.

إماوتساوي،الزبدةأوالحريرشحمورداغيالر:حدذالفركن

كحم.52حوا!طأوقى9.04حوالى

)أعلىالحاركحتىالأرضم!الحيلارتماعلقياسوحدةالقبضة

سم.01يوتساو،(يرلفراه!!!ط

ملجم.002وتساوي،واللآلىالتميمةالحجارةلوزدوحدةالقيراط

كحم،،6حواليترن،أحرىوموادالحتمايلوردوحدةالكاتي

3.م311.يويسارسعةمقياسالكلدرون

أكحم.أوتساويالحبو!،وردوحدةالكوارتز

ملم..،6ويساويالأزرار،لقياسوحدةاللاين

وتساويمامادةمنكميةلوزدمتريةأساسوحدةوهوالمول

الذراتمن257.206ر.."،.".،...؟...لم...)...

.قياسإلىبحاحةتكولىالجسيماتأوالحرئياتأو

سم.72.5وتساويالقماشاعياسروحدةالنيل

فيسم901و81ل!تماوتتراوحالأرضر،القيا!!وحدةالوارغ

الامري!جة.المتحدةوالولاياتالا!ييةأمريكاوطدالىأسماليا

حوالىوتساويوالشمص،الأرصاليرالمسافةمعدلالفلكيةالوحدة

مترا.كيلومليود015

،21-كربونكتلةمن2\1بألهاتعرل!الذريةالكتلةوحدة

حم.0142*66.1وتساوى
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ما.شيءقياسإلىالطهوليشير.العادةفىمستقيمحطعلى،أخرىإلىواحدةنقطهةمنوالمسافةالطهوليقاسوالمسافةالطول

الطوللقياستستخدمالتىوالمتريةالإمبراطوريةالوحداتمكانير.ب!البعدقياسإلىعادةالمسافةوتحتمير

فىالمسافاتلقياستستحدماقىالمحريةالوحداتأيضاالجداولهذهوتبين.أدناهالحداولفيمدرحةوالمسافة

ل!سئالأراصي.تستحدمالتىالسلسلةووحداتالمحر،

متريةوحدات

)نانوأنافومترأ

إممك!ميكرونأ

إصلم!مليمتر1

إسمأسنتيمترأ

)دسم(ديسيمتر1

إم!مترا

إديكا!ديكاصرأ

إهكتعهكمومترأ

)كمأمتركيلوأ

بحريهييهـي!هقا

المساحسلسلة

نومترنا0،1!-

ميبهرولى001،يم

مليمخرأ"-

يسمد1"-

م=!1

ديكامترأ"-

هكتومشا!=

مألوفةاتوحلى

بوصة.،"،،!".!393

بوصمة"،،"".393

لوصحة.،.93ص

بوصة،،393

لوصة39.3

بوصة3،93

كوصة3!3،

فدم380،823

ميل.لم3126

مألوفهأتوحلى

يوصةأ

قصبةأ

قرلئج9

تشريعي=ميلىأ

4أوأرضيميلىأو

لشريعي=فرسخ

بوصةا

أ!دلأم

!يل8أوقصمبة4

قدم8"28

بحرياميلأ،769"86،

ددفا5841

تشريعيةأميال

بحري!يل6.3*2896

مريها!وحل!

سم؟،ء4=

!سم3ة،84-

صر"،4419-

مء،.292يم

م86111،2-

كم3906،1=

كم828،4=

انكليزيشبرا

فامولأ

كبل-طول1

وأبحريميلأ

دوليبحريميلأ

فرثحئبحويأ

-ثحريفىسخأ

حلقة1

أسلسلة-

فرلنج-1

لشريبي-ميلأ

أشمبار

قامطأ2"

مألوفةوحدإت

يوصات9

ألمحدام6

فدفا072

-6/.91144،76

1.1ه"977أو

64328.182-بحريةأميال3

ص،233854أو

حلقة-!01

سلاسل="1

فرلنج=8

مألوقةوحدات

بوصة29.7

قدفا66

قدئا66"

قدم028/5

قدئا

تشريسميل

تشريعي.ممل

صريهوحدات

سم8.22

مأ83،

م64.912

كم-852،1

كم56ء،5=

متريةوحدات

سم21.02-

م؟.،21=

م2*681.1يم

كمأ6،*ص!9؟

المهـندلرسلسملة

أحلفة

أسلسلة

أميل

حملفة001

8،2ءكرلئج

مألوفةوحدات

كدمأ

قدم0،1

قدمه،28!

متريةوحداى

سم03لم48-

م3"،48-

كمأ6،!39=
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هيالوحداتهذه.المربعةبالوحداتماحسمسطحازالأرضامساحةتقال!المساحهأولسطح

عرضه.ديالسطحطولأوعرضها،شيا،رص1قطعةطولضر!لتيحة

وحداتعلىكط،لمتيمرطولعةيممااحدا:م!لىلمزلمظافىحدكلاااعدتىا"شمثل"لطوحدا!ص!ح!

وفوةطاليسرىالحههعلىلوصيهعالديا!كمعير،ا32الريسير.والمسا!ه

لوصة2أ

22قدأ

قصبة2أ

ددارأ

ميل2أ

الوصة2لح4-

مكعبةأقدام9-

2ياردة52.03-

قصسة0612-

لدالا046-

للأرضالمتريالقياس

صتيآرا

آر1

هكتارأ

2ح-اأ

لقياسالمساحةوحدات

حلقة2أالأرض

سلسلة2أ

س!*والسعةلحجم

ا!

،4516
،.929
،8361
392،5
،4704
،8899

د،09أش

2مسم2م6

هـ2د8

2!؟2

أملم2

أ-2

دي!م2أ

اديكا2

ه!ضو12

2أي

سنتيآر001

رآأ..

هكتار001

ملبم0012

2آ001

2دآ001

2م001

2دي!طا..

أهكتو2..

لوصه055.12

2ياردة911و6

فدالى1471.2

دداد501472

ميل3861.2،أو

."،.لوصة2

بوصة2.،15

بوصة15،2

لوصة5512

2ياردة11،!

فدان174.2

فداد017.42

ميل.،1386

سم686،4042-2بوصة73،62-

سم2،522!23ةرديا52،03-2حلقة526-

2م686،404-2ةرديا2484أ!لو61-

2م658،640،4-2ةرديا048،4-2سلسلة01-

كم095،22=2مي!!1-دالد046=

كم2!042،3-2مي!ط63-مقطع63-

أنيم!شالتيالمادةمقدارهيالسعةما.حسميشعلها!دياالحيرمقدارإلىالحح!ائشير

المحعبةالوحداتوتصم.المكعمةسالوحداتوالسعةالححميقاسما.إلاءعليهايحتوي

اللتر،مثل،وعديدةشائعة!حعبةوحداتأسماءأدعير.والعحقوالعرصالطول

اليسرىالحهةع!يوضعالذيالصعير3الرقميشير.م!صحبةلكلحةلاتقترنامموارتوا

3.بوصه3سممثل،مكعسةوحدةإلى،المتريةالوحدةيمتلالديالرمرولولى

الحجمقياس

بوصه3أ

33قدمأ

أملم3

أسم3

أد-3

3م1

ديكامز3أ

هكتومتر3أ

=،728

قلي-27

بوصة3أ

مكعبامما

ملم3

ديسم

متر3يكام

-387،6

=.283،

=،7646

،.061=

،.353=

803،1=

803،1=

3.م

،.لوصه3

.بوصه3

3.قدم

3ةرديا

3ةرديا

3ةرديا03،1

المتريالسعةقيالر

بوصه3.،.061-مليلترأ

بوصه61.3!30-ميليلتر01-لستيلترأ

لوصه613!.25-ديسيلتر01-لترا

لوصه2501.63-ميليلتر01،ستيلتر01ديسيلتر-ا

بوصه52.0163-لتر01-ديكالتر1

بوصه55.20163-ديكالتر01-هكتولترأ

3قدم631.35-هكتولتر1،-اضركيلوأ

حالود2!971،4أو

يتميلبو83،82وأ

المنزليةللأغراضالسعةقياس

ميليلتر.14-سائليةأوقية6-شايملعقةأ

مليلتر841.-سائليةأوقية،ه-تايملاعق3-مائدةملعقة1

مليتر6.236-سائليةوقية-8مائدةملعقة16-فححادأ

مليلتر2.473-سائليةوقيةأ6-فحجالاد-بايتأ

مليلتر3469.-سائليةوقية32-بايحت2-كوارت1

لتر.785.3-سائليةأوقية281-كوارت4-حالونأ
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الموادوأحجامالسوائل

الجافة

أ!حداتاتختلف.الجافةوالموادالسائلةالموادأحجامالإمبراطوريالنظاميقيس

!عتستخدمالإصراطوريةالوحداتلاتزال.الأمريكيةالمقاييسعنقليلاالإمبراطورية

.الأخرىوالسوائلالمشروباتكمياتلقياسواسعنطاق

إمبراطوري!نقطةأ

إمبراطوريسائلىدراما

إمبراطوريةسائليةأوقيةأ

إمبراطوريجلأ

إمبراطوريجل1

إمبرأطوريكوارتا

إمبراطوريجالودا

إمبرأطوريبكأ

إمبرأطوريبوشلأ

الشحنسعة!ياس

شحنبرميلا

نفط()برميلأ

شحنطنأ

ط!!ياسأأو

حيولةطناأو

إزاحةطنا

تسحيلطنأ

إمبراطوريهنقطة

إمبراطوريسائيدرام

إمبراطوريةسائليةأوقية

إمبراطوريجالون

إمبرأطوريباينت

2-

إصبراطوريكوارت

إصبرأطوريجالون

إمبرأطوريبك

شحنبرأميل8-

أمريكيةئقطهة،،69=

أمريكيسائيدرام.،69=

أمريكيةسائلي!أوفية،،169-

أمريكيجل02،1-

أمريكيحافكورأت1،،3=

أمريكيجافكورات30،1=

أصريكىسافيكوأرت2.1-

أمريكيجالون2.1-

أمريكيحافبك30.1-

أمريكيجافيوشل30،1-

-42

3امقدأ

أمريكيجالون

3قدم-04

3قدم-35

3قدم-001

.،"9195

أء5،3

41،28

142،"6

2،568

6-54،4

0،9!

36،36

14163،"مت

لترا9ءا-

3م1327،1=

11993،"مت

3م7831،2=

ميليلر

صيليليتر

ميليليتر

ميليلير

ميليلصر

لتر

والكتلةالوزن
)لظمامالأفواردييواأوزانلظامويقيص.ةمتعددموادأوزانالإمبراطوريالنظاميقيمس

أوزادلقياسيستخدمالصيدلاليالورننظاموكان.عاديةموادأوزاد(إنجليزيأوزان

النفيسةالمعادنالترويسيالوزننظامأوللأوزانتروينظاميقيص.والأدويةالعقاقير

يحتويهاالتىالمادة)كميةبهاوالمقصودالكتلةالمترىالنطامويقيسوالجواهر.

البحر.سطحصلارتفاعهاتمعاينقصوزنهاولكنتتعير،لامامادةفكتلةما(.شيء

مبيةالتالىالجدولفيوالمقارناتالبحر،سطحمستوىعمدوالوزنالكتلةوتتساوى

ذلك.أساسعلى

الأقواردليواأوزافيئظام

درأمأ

إنجكليريةأوكيهأ

إنكهليزيرطلأ

إمبراطوريستون1

وبتردهند1

إطويل(إسراطورى

إمبراطورىطنأ

أطويلأ

حمة34375،27=

درأما61=

أوقية61=

رطلأ41ب

رطلا121؟

ويت2أهئدر،12-

)فصيحأكريكي

رطلا224"ب

أمريكيطن21.1=

قممير

متريوزد

جم"،.846

جم8177.1

جم5943.82

جم4215.354

كجم6!53

08،"ءكجم

المتري

مليجرامأ

!شيجرامأ

ديحسيجراما

حرامأ

جرامديكاأ

هكتوجرامأ

كجمأ

متريطن1

مليجرام

ستيجرام

ديسميجرأم

جم

جرامديكا

هكتوجرام

كجمأ"

يبواردفوالأا

=451!،.

قمحة.،اء34-

جم1،ء234=

جم؟4؟ص!4.15

إنجليزيةأوقية.،ء723=

إنجليزيةأوقية.47253-

إنجليزىرطلى6402.2-

انجلمزيرطل62.4022-
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الصيدلانىالوزننظام

الترويسيالوزننظام

/الزمنالوقتقياس

!

15الحرار?قياس

)هـ(فهرنهايتيةحرارةدرجات

صو-،2

()مشويةحرارةدرحات

منحر:،ط

رامد

:لسهأ

رطث

سيويت

لرو!سىأ:!ية

يسىتر؟رطلى

لىالأصيدلا!لم!صر

صيدلأىدرام

صيدالأليةأوقيةأ

ليويت2

ترويسيةآ"هـقيةأ

ل!واردفواأ

وقيةأ.،..2

:لههأ.،.4

:لهأ.،أ

يواردافوأ

فيةرأ.،..22

ه:!أ.،.845

أوقية011

أوقية61.31

حدات11ممصزالترىريالمل!!هـاطرأحصامارا!سمحدء

واحس،اصايىاهىأصوريا/لإمراأصصاءاديرمسه:حدد

اضالية.اساقصررميةوحدات

تاليةليكوأ

تاليةنانوأ

ليةتاي!صوماأ

ثاليةميليأ

تاسةأ

ثاليةنانو1،

ثانيةمايكروأ

تانيةميلى1،

متري

ح!88،3

حم301،31

حم2،373

كحم.373،

متري

64.،.ج!

حم5،1

حم301،31

ح!2،373

أقصر.الرمناالوقتاغياس

أرلعالمتريالمظامفييوحد

ساعة

دقيقةأ

ساعةأ

أسمو!ا

عاديةقمريةسمةأ

عادلمحةلتسمسيةسمةأ

كميسةسمةأ

قردأ

(قروناميليميما)01

ساعة2

يوماءياس!

يوما63

لوما63

سوات1

سسة01

ساعة

المهرنهايتية،لالدرحاتالحرارةالأمري!ياالعر!يوالمظامالإمراطورياسظامايقيص

المقياسيرمبحدأدلاهالشكلدي.اشويةلالدرحاتالحرارةالمترىالحظامويقيس

حسمحرارةودرجةالعليانودرجةاضحمدادرحةإلىممهماواحدك!!!يالإلتسارة

ال!لساد.

32212

صص

الماععلياددرحةالإدساد-حرارةدرحةالاءتحمددرحة
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الح!نسبقياس

393نبكستاوزأ

النطااوياإاويعلىكبلقياالقياالدأللخ!ثيإخروالقياسلسالمترالقماسمأعداالمج!مه"طوريل!

لؤ-شةقدم1

كوردقدم1

كوردأ

والزاويالدائريالميالر

درجات

()ثانيةأ

!(دقيقة1

()رجةد1

رلعيةأ

بوصه(ا!رقدما*قدم1!3بوصة144-

!قدمأ*قدم4*قدم4!3قدم61-

!قدم8*قدم4*قدم4)كوردقدم8=

3م.،.،236-

3=4531،،م

3م625،3-

مجسمةزوالا

2،1!00،6،

21لم"06

"36

مجسمةزاويئ؟،.471،

د)ئرة

د)ئرة

محسحةزاوية

محس!هزاوية3

كا=!ء9712

-،036

درجة01=قائمةزاويةأو

رنعية4=دائرةمحيطأ

العدمقياس

دائرةأ=

الورقيممياس

الطباعةقياس

دزينةأ

غروسأ

كبيرغرولسأ

صاعورأ

كاملماعون1

حزا

أئرةد

زينةد21=

غروسا21-

ورقة52أو42=

رزمة2،=

ورقة618-

ماعون2-

حزم5-

ئقطة=12

عاماستقلآسياوسطفيإسلاميبلد!أورت

الاتحادجمهورياتأحدخلالهاكانعاما07بعد،أم191

المستقلة.الدولكومنولثفيعضووهو)سابقا(.السوفييتي

حتىوالباميرشانتيانجبالمنأوزبكستانتمتد

مساحتهاوتبينأرالبحرغربىالواقعةالأراضى

وعاصمتها.نسمةمليون23زهاءوبها2كم00047.4

مدنها.كبرىوهىطشقند

مل

مل77،17

مل04،6

وحدة441=

وحدةأ-872-

أمريكافيالعرفيالنظام

تقريبابوصة+،.38371أو--

72

تعريبألوصة.،440661أو--

-!،،562،،

="836

الم!ريالنظام

89ء13514،م؟

م3175176.4-

وزراء،ورئيسدولةرئيسلأوزبكستان.الحكمنظام

سلطةأقوىوهو،الرئيسالشعبينتخبوزراء.ومجلس

رئيسالدولةرئيسيعين.سمنواتخمسلمدة،الدولةفى

شؤونيصرفونالذينالول!ياتوحكاموالوزراءالوزراء

.سنواتخمسلمدةالتشريعيةالهيئةأعضاءينتخب.الدولة

كانسوفيتيةجمهوريةأوزبكستانأصبحتعندما

الحزبحلتمفيها.الوحيدالحزبهوالشيوعيالحزب
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فيهاممتقلتالذينفسهالعاموهو.ام199عام

الشعبحزبباسمجديدحزبتأسه!ثم.أوزبكستان

الحزبمنأعضائهوأغلبالأوزبكيالديمقراطي

السابق.الشيوعي

متخوعةعرقيةمجموعاتأوزبكستانفي.السكان

وينحدر.%07منأكثرويمثلون،الأوزبكأكبرها

أطغةأ.أخرىوأقلياتومغوليةتركيةقبائلمنالأوزبك

ويشكل.بالتركيةصلةذاتوهيالأوزبكيةهيالرسمية

%01منأقل،الثانيةال!جيرةالمجموعةوهي،الروس

تشتم!!أجا.غاالمدنشىويعيشونالروسيةويتكلمون

جيكأ!اأواأحطزاكوا:التتارعلىالأخرىالمجموعات

اللغةيت!طموناشوسغيرمنوالعديد.والكاركالباك

تعلمعلىالروسيةالحكومةشجعتفقد،الروممية

سكانوغالبية،لأوزبكستانحكمهاخلالالروسية

المجتمعفيالأقوىوهم.مسلمونأوزب!صستان

الأوزبكي.

الريم!،فيالأوزبكيالشعبمن%06حوالييعيم!

الزراعة.فيمعظهمهمويعم!!

عبارةالأوزبكيةالأرضرم!8%0منأكثر.السطح

سصأرفيأ!اسعةاقزأح-اتمضحراءوصحار.معهولعن

أضعدين.اقرىعدافيمامأهوأ!غيروأغلبها،أوزبكستان

وجنوبهاالصحراءشرقىالواقعةالسهولفيالقطنيزرع

فيالمرويةواللأجزاءالسهولفيالمواشمىتربى.مباشرة

واديبالسكانازدحاماأوزبكستانمناطقأكثرالصحراء.

تيانجبالمنمياههيستمدالذيمماالشرقيهاالوا!فرغانة

به.المحيطةشان

سيردارياهمامهماننهرانآ!مياوسطفىيوجد

تيانجبالمنقادمينأرالبحرإلىوينتهيانوأموداريا،

وبامير.شان

بارد،وشتاؤهاوحارجاف،طويلأوزبكستانصيف

،م45إلىافيبكأالصيفحرارةدرجةتصلوربما

وتنزلالصكمفر،تحت37إلىشمالأالشتاءفيوتنخفض

الشتاء.فيالأمطارمن7%0منأكثر

الاقتصادغالبيةعلىالحكومةتسيوالاقتصاد.

تمنحالحكومةأخذتأم،099عامفيولكن،الأوزبكيا

معظمكانأم199عامقب!!وأكثر.حرياتاحشعبا

الجمهورياتعلىمقصوراالأ:زب!صأضحارياأضبادأ!ا

شركائهامنالبلادزادتبعدهاو(،)السابقةأ!سوفييتيةا

.الأخرىاالدولمنالتحار!ت

وتشم!،القطنهوالأوزبكىالرئيسيالمحصول

والأرزوالحليبوالفواكهوالبطيخالعنبالأحرىالمنتجات

الجودةعاليةأصوافاالقركولخرافوتعطيوالخضراوات

المعاطف.لصناعة

والنحاسالحجريالفحمالمعادنمنالبلادتنتج

المنتجاتوتشمل،والبترولالطبيعىوالغازأسذهبوا

الكيميائيةوالموادالزراعيةالآلاتالمهمةأ!ساعيةا

.والمنسوجاتأنحذائيةاوالمنتحات

الأوزبكية.الدوليةالرحلاتعلىطشقندمطاريستحوذ

باللغتينإرسالهاوالتلفازالإذاعةاستوديوهاتوتبث

.والمجلاتالصحفتستخدمهماوكذا،والروسيةالأوزبكية

بأوزبكستانيعرففيماالناسعاش.تاريخيةنبذة

المنطقةعلىالأكبرالإسكندرمميطر.السنينآلافمنذ

بكستاناوز

-!ق

حديديهلسككا

وطديةعاصمة!

أحرىوللدالىمدلى

ال!حرسطحمستوىفوقالارنكلاع3
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موجزةحقائق

طشقمد:العاصمة

الأوزدكية:الرسميةاللغة

أوزبكستانجمهورية:الرسمىالاسم

لإسلاما:لدينا

جوب-شمال،المسافاتأطول2.كم/004447:المساحة

كم.أ045عر!-شرق،كم529

أدنى،م4لأ436قيسارحبالسلسلةفىقمةارتفاعأعلى:الارتفاع

دونم2،لصلية(،ملحيةبحيرة)حوصكاميشساريبحيرةارتفاع

س!إلمحر.

نسمة.3.23".0،08أم،699تقديرات:السكانعدد

سكان%14،ريصسكان%295،اكمنسمة52:السكانيةالكثافة

نسمة،91،!.6لم"..،أم989عامتعدادحسبالعدد.مدن

نسمة.861.25،"".م،2،،1تقديراتوحمسب

حليب،،مواشي،عنب،بيضقطهن،:الزراعة:الرئيسيةاليجات

متحات،كيميائةصاعات،رراعيةآلات:الصناعةأرز.بطاطا،

،نحاس،حجريفحم:التعدين.ومسموجات،ورق،عذائية

لفط.،طبيعيغار،ذهب

وأبيضفاغأزرقةعري!ةأفقية!هاقاتثلاثةمنيتألص:العلم

الحطهاقمييوجد.ضيقةحمراءخطوطليسهايفصلفاغوأحضر

بيضاء.ونجمةهلالالأزرق

ان!:.الصعرىالوحدةلمعرفة.السوم،الرئيسيةالوحدة:العملة

.لنقودا

القرنوحتىالوقتذلكومنذالميلادقبلالرابعالقرنفي

بسبببالغةبأهميةالبلادتمتعت،الميلاديعشرالخامس

التجاريالطريقكانوالذيالحرير،طريقعلىموقعها

الكماليةوالسلعالحريرتحملالتيللقوافلالرئيسي

بدأتثم.الأوسطالشرقإلىالصينمنالمتجهةالأخرى

السادسالقرنفيالمنطقةإلىالوصولفيالتركيةالقبائل

.الميلادي

يعرفماالميلاديالسابعالقرنفيالعربفتح

بقيادةالمغولصعيطرثم.الإسلامفيهاوأدخلوابأوزبكستان

عشرالثالثالقرنوخلال.المنطقةعلىجنكيزخان

أكبرعاصمةتيمورلنكالمغوليالقائدأسسالميلادي

ثانيةتعدوالتيمممرقغدمدينةوهي،اسيويةإمبراطورية

القرنأوأخرفىهذاوكانالانأوزبكستانمدنكبرى

سمرقند.انظر:.الميلاديعشرالرالغ

مجموعةغزتالميلاديعشرالسادسالقرنوخلال

بعدهاوأسمموا.المنطقةالأوزبكباسمعرفتتركيةقبائل

عشرالتاسعالقرنوخلال.الخاناتسميتحكومات

تأثيرهم.تحتبعضهموقعأو،الخاناتالروسهزمالميلادي

،ام179عامروسيافيالسلطةالشيوعيونكعسبثم

.أم429عامسموفيتيةجمهوريةأوزبكتسانوأصبحت

تمثلتأوزبكستانفيجوهريةتغييراتالروسأحدث

ووسعت،الحديثةوالمساكنوالمدارسالطرقإنشاءفي

التعاونيةالزراعةنظامالسوفييتأقامكما.الصناعات

الحكومة.بيدالملكيةوأصبحت،الخاصةالملكيةمنهين

بروزإلىأدىالذيالقطنإنتاجعلىالسوفييتركز

أجهدالقطنزراعةعلىفالتركيز.حادةبيئيةمشاكل

.الشربمياهلوثللمخصباتالزائدوالاستعمال،التربة

مظاهرعلىصارمةسلطةالسوفيتيةالحكومةطبقت

منالثمانينياتأواخرحتىأوزبكستانفيكلهاالحياة

الحكومةأعلنتأم099عاموفي.العشرينالقرن

ومع.السوفيتيةالقوانينعلىقوأنينهاهيمنةالأوزبكية

أصبحتأم،199عامالسوفيتيالاتحادتفكك

إلىالمتسارعةالتغييراتأدتوقد.مستقلةدولةأوزبكستان

التغييراتعننتجفقدالارتياحعدممظاهربعضحدوث

أدتكماوالبطالةالاسعارفيزيادةوالاقتصاديةالسياممية

بينالعلاقةفيالتدهورزيادةإلىالاقتصاديةالصعوبات

العرقية.المجموعات

فيالاستقلالبعدرئاسيةانتخاباتأولأجريت

حزبممثلكريموفإسلامفاز.أم199ديسمبر

الشيوعىالحزبورئيسالأوزبكيالديمقراطيالشعب

استفتاءأجري،ام599عاموفيرئيسا.وأصبحالسابق

عامحتىرئاستهفترةبتمديدلكريموفبموجبهجمبمح

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

طشقندالبامير

المستقلةالدولكومنولثتركستاد

الإسلاميةالمسظماتشانتيان

سمرقند

الموضوععنا!ر
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السكان-3

السطح-4

الاقتصاد-5

تاريخيةنبذة-6

تبكا.(م4991-9291)جون،نبوروزأ

الأولىمسرحيتهخلالمناشتهر،إنجليزيمسرحي

حولالمسرحيةتدورام(.)569بغضبوراءكانظر

حولهمنكلهاجمفقيرمثقفشابوهوبورتر،جيمى

وأمثلأيةلهيقدميعدلمالعالملأنأمل،وخيبةبغفسب

وراءكانظرمسرحيةكانتبها.يؤمنأنيمكنقضايا
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وشعخصياتقصصمنالنوعلذلكحئانقيضابغضب

المسرحياتمعظماتمثلهاالتيالعلياالمتوسطةالطبقة

جديدنوعمنالأولىكانت.الوقتذلكفيالبريطهانية

لاف"ساتتأ-االاحتحا-مسرحياتمن
مسر!.سملعر.سي.ت

المطبخ.بالوعة

الأخرىالمبكرةأوزبورنمسرحياتانتقدتكذلك

(أم)7ء9المضيفمسرحيةفييستخدمفهو.المجتمع

الإمبراطوريةسقوطإلىليرمزهزيلاعجوزاهزلياممثلا

لزعيمامعاصرةترجمةأم(619)لوثروتمثل.البريطانية

وتصور.مضطرباثائرابوصفهلوثرمارتنالدينيالإصلاح

عندماناجحمحايمانهيارا(أ)649المقبولغيرالدليل

اكسر،فيأوربورنتقدممعر.خاويةحياتهأنيتحقق

نمصأحكل!يدايخعورا!اكتر.محافظةمسرحياتهأصبحت

أضقاداويهاج!،قم!!مرينتقدهكانالذيةالحب

طبقةباسمذأتيةمميرةحضبثماالصغار.ال!جتماعيين

أم(.819)للإنسانأففل

.لندنفيأوزبورنجيمسجونواسد

مفلطح،منقارأ!ه.والتمالبطيشبهمائيطائرالإورة

مدببة،طويلةوأجنحةللماء،طاردوريش،طويلةورقبة

بينأغشيةذاتكفيهوأقدام،قصيرةوأرجلقصير،وذيل

أخرىأوحهمنوالتمالبطعريختلف!لكنه.الأصابم

منأآام!وأصغرالبصأمنحجماأكبرفهو.متعددة

أجط،اصاحصصياحهيحتلفأحرىناحيةومن،ناحية

الجنادر.اللإوزذكورعلىويطلق

إلا-المكففةأقدامهبسبب-قديرممباحالإوزأنورغم

الماء.وفياليابسةعلىتقريبامتساويةأوقاتايقضيأنه

فىتطيرحيثالمهاجرةالطيورمنالإوزةوتعتبر

طيرانهافيرشيقةوهيالربئفممالآ.وفيجخوباالخريم!

تستطيعإذالجو،فيوالاحتمالالثباتعلىقدرةوذات

دونأك!ا)006منلأكثرالطيرانالإوزأنواعبعفر

راحة.أوتوقف!

فيوبخاصةالبريمماال!وزمننوعا04منأكثريوحد

ينحدرالمنزليالإوزأنويعتقدأمريكا.وشمالوأورولاآمميا

التم.والإوزةالرماديةالإوزةهمابرييننوعينمن

آلاصمنذآسيافي-مرةالأول-الإوزامشئناستموقد

وزنجهالغنيأحثعهياللحمهأضاسايربيهحيث،السنين

الوسائدحشوفيبكثرةيستخدمالذي(ناعم)ريش

فيالوزنخفيفةعازلةكمادةأيضاويستخدم،والمراتب

.المنازلخارجالأغطيةوبعفه!النومأكياس

بينيباتقراليافعةاللإوزةوزنيتراوخ.الإوزةجسم

عداماالإوزةجسممعظمالرلشويغطي.كجم4و51.

قويطويل)ريشالكبيرالريم!ويوجد،والأقدامالأرجل

كثيفةطبقةالإوزةيكسوالذيل.رالجناحينفي(للطيران

الحراشفتغطيلينما.أعاديايم!الرتحتاشغبمن

كلفيالخالبذاتالأربعةالأصالغوتتصلالإوزأرحل

الش!ط!.مروحىبغشاءقدم

ترىولكىرأسها،منجانبح!اعلىع!توللإوزة

والسطحالأشياء.اتجاهفىرأسهاتحريكفعليهالوضوح

إيجادعلىيساعدهامماأطغايةحساسالإورةلمنقارالداخلي

مريءوللإوزة.والرؤيةاللمسطريهتعنبسرعةطعامها

الأعضاءلاقيأما(،للمعدةتؤديعضلية)أنبولةطويل

الذيليةالغدةتفرزالطيور.أنواعسائرمثا!فهيالداخلية

الإوزةتستخدمهازيتيةمادة-الذي!قاعدةعمدالموحودة-

للبلل.قابلغيرجعلهراشيش:تسويةعزأ!ش

الإوزة:منهامتعددةأنواعالملإوزالإوز.أنواع

ومنقار،البنيباللونمخلوطرماديري!قداتالرمادية

هذاويصنعقرنفليتينحمراوينوقدمينورجل!ت،برتقالي

اوروباشماليوسائرأيسلندافىأعشاشهالإوزمنالنوع

وتعتبرآسيا،وجنوبىأوروباجنوبيوعبرآ!سيا،وشمالي

فيشيوعاالبريالإوزأنواعأكثرمنالكنديةالإوزة

لونويميلونيوزيلندا.اوروبافيانتشروقدأمريكا،شمال

)فيالثلجيةوالإوزة)أعلى(البرانتالإورةيشملالبريالإوز

)أسفل(.اعسديةاوالإورة(،الوسط
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الجسممنالمسفلىالأجزاءتأخذبينما،البنيإلىجسمه

والمنقارالرأسالأسوداللونويغطي،الرمادياللون

يقضي.اللونداكنصغيرنوعالبرانتالإوزة.والرقبة

المعتدلةالمناطقفيالأنهارمصباتبجواروقتهمعظم

أبيضطيرالثلجيةالإوزة.الحشائشبديدانيتغذىحيث

تتكاثرالبرنقيلالإوزة.الشماليالقطبمنطقةفىيتكاثر

العاليةالصخريةالشواطئحوافعلىالشماليةالمناطقفي

وأبيضأسودبريشوتتميزوالأنهارالبحيراتوبجوار

فييتكاثرنوعالصدرحمراءالإوزة.البياضناصعووجه

والأسودالمحمر،كالبنىالألوانمتعددريشلهاسيبريا

موطئاآسياشرقيشمالالتمالإوزةتتخذ.والأبيض

واليابانكورياإلىجنوباالمعيشةمناطقوتمتد.للأعشاش

وأرجلهاأسود،ومنقارها،بنيلونهاالتموالإوزة.والصين

إوزةمثل،منزليةأنواعبتنميةالإوزمربوقام.اللونبرتقالية

عريض.صدرذاترشيقةبيضاء،وهي،الإيمبدن

للمنقاربرتقاليم!ونالجسمرماديطائروهووالتولوس

الطائر(.فكتحتمتهدلةلحمية)زائدةواللغدوالأقدام

صغيرةعقدةلكلتيهما،والإفريقيةالصينيةوالإوزة

ذاتسلالةوهوالسيباستوبولوالمنقار.علىمستديرة

فيعطجهالجسمعنبعيدايفتلريشلها،استعراضيمظهر

البففتضملالأخرىالمنزليةالأنواعامامنتفخا.مظهرا

والرمانى.والبلجريم

النباتاتعلىالبريالإوزيتغذى.البريةالإوزةحياة

في-الهجرةأثناءويتغذى،والقمحوالذرةوالحشاشالمائية

الإوزيطرالحصاد.بعدالزرعمنيتبقىبما-الخريف

ويعتقد7،الرقمشكلعلىكبيرةمجموعاتفىالمهاجر

التشكيلهذايستخدمالإوزأنالطبيعيةالحياةعلماءبعض

المقدمة،فىالموجودةالطيوربوساطةهوائياتياراليحدث

نأآخرونويعتقدالطيور،لبقيةأسهلالطيرانيجعلمما

ويساعدهاواحدقائداتباعمنالإوزيمكن7الرقمشكل

معا.البقاءعلى

الأعشاشليصنعالشماليةمناطقهإلىالإوزيصل

منالنمومكتملةإوزةكلوتختار،الربيعبدايةفى

بقيةمعهلتقضيالوقتذلكفيالذكرالصغيرةالطيور

أعشاشهاأماكنباختيارالمتزاوجةالطيوروتقوم.حياتها

لماعدادذلكبعدالأنثىتقومثم.السرببقيةعنبعيدا

والطحالبوالأعشابوالحشائشالأغصانمنالعش

بمعدل،البيضمنعدداالأنثىتضع.بالريشوتبطنه

العشفيالأنثىوتبقىالأكثرعلىيومياواحدةبيضة

بمنقارها.اخرإلىوقتمنالبيضلتحريكالوقتمعظم

مو!عنبالدفاعالذكريقومبالبيضالأنثىتعتنيوبينما

العش.

)يسار(،الأيمبدنسلالتيويشمل.المزارعمنكتيرفييربىالإوز

بالعقدة(اليمين)أسملالصينيةالإوزةوتعر!)أعلى(.والتولوس

منقارها.علىاللحمية

يوما32إلى28بعدالأحيانأغلبفىالبيضيفقس

وهيمجعد،صغيرريشالصغيرةالإوزدنراخويغطي

ولكن.البيضمنفقسهابمجردغذائهاالتقاطعلىقادرة

الأولىالأيامفيالأقلعلىالباردالجومنحمايتهايجب

الأيامفيالسباحةالصغيرةالإوزفراختتعلمحياتها.من

فيبسرعةالصغيرالإوزويكبر.الفقسبعدالأولىالقليلة

شسوين.بعدالطيرانليبدأريشلهينموثم،الصيففصل

حلولوعند.الأقلعلىلمشةأبويهمعالصغيرالإوزويظل

جديد.بريشريشهتبديلفىالإوزذكريبدأالخريففصل

وتسمينلتغذيةمجموعاتفيوالصغارالإوزيتجمع

دفئا.أكثرتغذيةلمناطقللهجرةاستعداداأنفسها

كما،والذئابالثعالبمثلالطبيعةفىأعداءوللإوز

البحريةالطوروبعضالصغيرةالثدسةالحيواناتتسرق

نفسهعنالإوزويدا!الصمغار.وتهاجمالإوزبيض

حياةالإوزيعيش.بالأجنحةوالضربوالنقربالهسهعسة

العمر.منمشة03إلىأحياناتصلطويلة

وغالباواسيا،أوروبافيشائعةالإوزتربيةالإوز.تربية

الحقولفيأو،خاصةأقفاصفيالمنازلخارجيربىما

.غذاءهيلتقطحيث



الأمالإوزة893

لتعويضأولزيادةالدجاجغذاءالإوزمرلوويستخدم

يتكود.نموهزيادةعلىوالعم!!للإوز،الطبيعيالغذاء

وحبوبالذرةمث!!عدةمكونات-من-عادةالغذاء

،اللحومومنتجاتالصويا،فولووجبات،أخرى

علىللحصكمولالإوزيدبح.المعدنيةوالأملاح،والفيتامينات

تصنعأوروباوفيشهور،بضعةعمرهيبلغعندمالحمه

فواجراسديباتيهتسمىشهيةرائحةذاتشهيرةفطائر

الإوزإجبارنتيجة،كبيرةبدرجةالدهنعاليةإوزأكبادمن

أخذائية.اطاقتهمنأكبركميةالتهامعلى

الإوزلترليةالمصريوناقا.والخيالالحقيقةبينالإوز

أيضا.الإوزفربواالرومارتبعهماثم.عام0004نحومنذ

االأعداءجنودلتسلقعدماتسبيخايصدرالثرثارالإوزكان

المدينة.أسوار

التيالإورةعنخرافيةقصةيعسوبوقدكتب

وفي.يعسوبحكاياتانظر:.الذهبمنبيضاوضعت

وتمثيلياتهم،الأطفاللأناشيدمادةالأمالإوزةتعتبرالغرب

لباول،الثلجيةالإوزة،الجانبهذافيأصكتاباتاأهماومن

لاحيرلوف.لسيلما،المدهشةنلزومغامراتجاليكو

التمبمالريشة؟الكنديالإوزالطائر،؟أيضاال!

لمئاتالغربفىالأطفالالأد!ارلبطاسمالأمالإورة

أسهحصرلاعددكاتبةأنهاعليم19الإوزةوتظهر.السنين

وعلى.!ضيرةبلعاتالألاشيدواالح!صاياتمجموعاتمن

الأمالإوزةكانتإذامايعرفلاأحدافإن،حالأي

لا.أمحقيقةشخصية

الإوزةبوجوديعتقدونالذينللباحثين؟.الأمالإوزةما

لإحدىوطبقاشعخصيتها.عننظرياتعدةا!م

قبلعالتعتالتيمعبأملكةهىالأمالإوزةفإن،النظريات

القائدشارلمانوالدةبرثا،الملكةأنهاالبعضويرىالميلاد.

وكانت.الوسطىالعصورإلىينتميالذيالعسكري

أرجلذاتبالملكةتلقبم،783عامماتتالتيبرثاالملكة

.ايةماللإوزة

الحقيقيةالأمالإوزةأنترىأخرىن!يةوهناك

)أوالإوزةإليزابيثأيجوزإليزابيثاسمهاامرأةكانت

بخيوإنجلاند،،بوسطنفيعاشتفيرتيجوز(،أوفيرجوز

بتسليةتستمتعالمرأةهذهوكانت.المتحدةبالولايات

منتتذكرهاكانتالتيوالترانيمبالأغانيأحفادها

-يفترضأوهكذا-فليتتوماسابنتهازوجوقامطفولتها،

تحتأم971عامونشرها،والترانيمالأغانيهذهلجمع

يأوعلى.الأمالإوزةألحانأو،للأطفالأغنياتاسم

ويشك،الكتابهذامننسحةأيعلىأحديعثرلم،حال

أصلا.الكتابوجودفيأسدار!عينامعظم

الأغانيمعظماوجدت.الأمالإوزةأدبتاريخ

هذهنشرقبلالأمالإوزةكتبفيتظههرالتيوالأشعار

وهيإنجلترا،فيمنهاالكثيرنشأوقد.طويلبزمنالكتب

ونداءات،الجوالينوأغنيات،شعبيةأغانمنمأخوذة

يضممنهاعدداأنكما.الحاناتوأغاني،الشوارع

وأ،حقيقيينأناسعنته!صميةأوساخرةأشعارا

المبكرةالأغانيهذهكتبت.حقيقيةعاداتأو،حوادث

الأغانىكانتأم،008عاموقب!!الكبار.لتسلية

الألفبائية،أغانىهيالصغارأ!لأطفالكتبتالتيالوحيدة

والأغاني-ينامحتىأصلطفلتغنىالتي-المهدرأعاني

.بالأأحاباحرتبصهآ

منتصفمنذفرنسافي!شهورةم19الإوزةكانت

الكات!نشرام796عامرفيعشر.السابعأغرنا

حكاياتأوتواريخأسماهكتابابيرولشارلالفرنسي

غلافعلىرسمتوقد.ومغزاهاالمافمىالزمن

وهيمدفأةجوارإلىتجلسعجوزلامرأةصورةالكتاب

كتبكما.مستمعينلثلاثةقصصا-يبدوفيما-تحكى

مجموعةونشرت.الأمالإوزةحكاياتالحائطعلى

،عصرهفيمشهورةكانتربماح!صاياتثمانيبيرول

الاحمر،الرداءذاتو،النائمالجمالبينهامن

وشدريلا.

اسمويظهر.الأطفالأد!كتدىومتموعةكتيرةالأمالإوزةرسوم

.الأطمالوأغالىقصصم!الكشيرمؤلهةأ!اعلىم9ا1الإورة



993هارفىليأوزوالد،

الإنجليزيةإلىبيرولكتابسامبرروبرتترجم

الطبعةهذهوتضمنت.ام972عامإنجلترافيونشر

الحائط؟علىالمكتوبةالجملةمععجوزلامرأةصورة

نيوبريجونالناشسرتبنىوقد،الأمالإوزةحكايات

كما.ام768عامالمجموعةنشرأعادعندماالجملةهذه

سميتأم،781عامأغانمجموعةنفسهالناشرأصدر

التىالمجموعةهذهأغانيبينومن.الأمالإورةأغانى

يحتويالكتابوكاندوجدبخجرسأغنية51تبلغ

وليمكتبهامسرحياتمنأغنية16علىأيضا

شكسبير.

.الأطفالأغنيةأيضا:ان!

برية،سوداءإوزةعلىيطلقاسماليريةالإورة

باللونتحتهوماالرأسوشميز.الكنديةبالإوزةصلةذات

الري!منطوقولهافاغفلونهالصدرآماالأسود.

سم-65البريةالإوزةطولويبلغ.العنقحولالأبيض

سهولفىالبريالإوزويتوالد.كجمأ،5فهووزنهاأما

فيالشتاء،فصليقضيأنهكما.الشماليالقطب

الشمالي.الأرضيةالكرةلنصفالساحليةالمناطقموازاة

الماءتحتمنفجأةويبرزالبريالإوزيغطسالبحر،وفي

الإوزويوجد.البطمثلالهواءفيالبيضاءمؤخرتهرافعا

الموحلة،الأنهارمصابعندالشتاءفصلفيالبري

أربعةوتوجد.البحريةالنباتاتبأوراقلمجغذىحيث

حيثمنقليلاتختلفلكنهاالبريالإوزمنأنواع

والحجم.اللون

البرية.بالإوزةالشبهقريبةفهي،البرنقيلالإوزةأما

الشمالى.القطبفييعيش،وأبيضأسود،لونهطائروهو

العربيةالبلادفيالبريالنباتانظر:عشبلأ.الإورة،

اللإوزة(.)عشبة

الشتاءموسمتقضىولكنهاالشمالىالقطبفيتتناسلالبريةالإوزة

الشمالية.بأمريكاالهادئالمحيطساحلعلى

صاروالذيالمصريةالأساطيرفىالخصوبةإلهأورريس

فيعادةأوزريسويصور.السفليللعالمالرئيسيالإله

أسودأوأخضرلونذاتوبشرةبلحيةآدميةمومياءشكل

أبيفمخروطيتاجيكللهومموطا،الراعيعصاحاملا

.النعامريشحواشيهيزينالشكل

اتخذفقد،الأرضإله،لجبابناأوزريسكانولما

بنهريضاهونهالمصريونوكان.الأرضلخصوبةمصدرا

نأالألممطورةوتزعم.لهلحبهمالألهةمنوبغيرهالنيل

يزريسفيسابقإله-ملكصفاتتشربقدأوزريس

.أبيدوسمدافنفيالموتىملكوخلفالدلتا،بمنطقة

تحسيدايمثلالملككان،المصريالملكياللاهوتوفي

بعدالملكويتحول.لأوزريسابناكانالذي،لحورسحيا

الجنائزيةالطقوسصارتوعندما.أوزريسويصبحموته

يصيرأنيتوقعمصريكلصار،العامةيمارسهامشاعة

فيمهمامعلماأوزريسمثلوهكذأ.موتهبعدأوزريس

،الأسطورةهذهعنالمعلوماتمنلمزيد.المصريةالأساطير

علم.الأساطير،:انظر

إيريس.:أيضاانظر

أم(.ا-639)939هارفيليأوزواللى،

المتحدةالولاياترئيص!اغتيالبتهمةادينالذيالشخص

دالاسفيأم639عامنوفمبر22فيكنيدي.فجون

رئيساغتيالمنيومينبعدأوزوالدقتل.تكساسبولاية

سجنإلىالمدينةسجنمنترحيلهأثناء،المتحدةالولايات

مشاهديمنالملايينأنظاروتحت،دالاسفىالولاية

فيليلينادصاحب-روبيجاكأطلقحيثالتلفاز،

قتيلا.وأرداهعليهالرصاص-دألاس

الرئيسعلىالناريطلقوهوأوزوالدأحديرلم

الشديدةالقوةذأتالصنعالإيطاليةالبندقيةأما،كنيدي

فقد،الرئيسقتلفياستخدمتإنهاقيلالتيالفعالية

فيشركةمناشتراهاأنهاعتبارعلىاوزوالدإلىنسبت

البريدية.الطلباتطريقعنمنتجاتهاتبيعلفميكاغو

للكتبتكساسمخزنفىيعملاوزوالدكان

القاتلة.الرصاصاتمنهأطلقتالذيالمبنىوهوالمدرسية

عندطويلةلفافةيحملأوزوالدرأىأنهالعمالأحدذكر

أوزوالدعلىالشرطةقبضتوحينصباحا.المبنىدخول

دالاسبمدينةالسينمادورإحدىفيمسدسايحملكان

.كنيديالرئيساغتيالمندقيقة09بعد

.د.جالشرطةضابطقتلبتهمةأيضاأوزوالدأدينوقد

بفترةكنيديالرئيسمقتلبعددالاسفيقتلالذيتيبيت

الرئيسمنكلاغتيالتهمةنفىأوزوالدولكن.قصيرة

برئاسةرئاسيةلجنةفقامت،تيبيتالشرطةوضابطكنيدي
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ولعد.القضيةفيبالتحقيقوارينإيرلالعلياالمحكمةرئيس

ممبتمبرفيتقريرااللجنةأصدرتأشهرعشرةدامتحقيق

كنيديالرئيصبقتلقامأوزوالدبأنيفيدأم649عام

معاونة.وبدونبمفرده،تيبيتوالضابط

مجلسقبلمنمكلفةلجنةقامت،حالأيوعلى

ثانيةمرةالبرهانأوالحجةبفحصالأمريكىالنواب

نتيجةكانكنيديجونالرئيساغتيالأنإلىوتوصلت

.مدبرةمؤامرة

فىالتحقيقمحكمةوجهـتأم649عاموفى

مأ669عامفىوأوزشالد.بقت!!روبيإلىالتهمةدالاس

لا!لإدا،ءسمحالمح!صمةقاضىأنبحجةالإدانةنقضت

محا!صمةبإقامةوأمر،المحاكمةفىقانونيةغيربشهادات

عامفيالمحاكمةبدءقبلتوفىروبىولكن،جديدة

.أم679

المتحدةالولاياتفيأورليانزنيوفىأوزوالدولد

المدرسةسجلاتإن:قضيتهفىالباحثونوقال.الأمريكية

تشيرالعسكريةبخدمتهالخاصةوالسجلاتفيهادرسالتى

ونفسية.عاطفيةمش!صلاتمنيعانىكانأنهإلى

عشرةالسابعةسفىالثانويتعليمهأوزوالدترك

عامفىمنهافصلحيث،الأمري!صيةبالبحريةوالتحق

أحسوفييتىاالاتحادإلىذأ!كمنشهربعدوذهب،أم959

أسموفييتية،االجنسيةعلىالحصوأ!حاولوهناك)سابقا(.

عامالمتحدةالولاياتإلىفعاد،بالرفضقوبلطلبهلكن

الموأسد.السوفييتيةمارينازوجتهمعأم629

الولاياتإنىيعدأسمأوزوالدأنالناسمنقليليعتقد

أوزوالدشخصيةانتحلسوفييتياعميلاوأنإطلاقا،المتحدة

الأطباءمنفريققامولكن.كنيديالسابقالرئيسواغتال

وفحصهاقبرهمنأوزوالدجثةباستخراجأم819عامفى

أوزوالد.جثةأنهامنالتأكدوتم

.كنيدي:أيضاانظر

قليلةبكمياتالموجودالأكسج!تمنشك!الأورو!

فىالأوزونوحودويعد.الأرضباالمحيطةالجوطبقاتفي

علىالحياةعلىأطحفاظرئيسياعاملاالجومنالعلياالطقة

الجومنالسفلىالطبقةفىالأوزونوجودأما.الأرض

بعضفيالأوزونويستخدمالهواء.تلوثإلىفيؤدي

والتبييض.المياهكتنقية،الصناعات

منذرت!تعلىالعاديةالأكسجينحزيئاتتحتوي

ثلاثعلىتحتويفإنهاالأوزونجزيئاتأما،اللأكسجين

اللأكسجين.منذرات

الضوئيةالتفاعلاتطريقعنطبيعياالأوزونيتكون

طريقعنالأوزونيتكون.الكهربائيوالتفريغالكيميائية

وذش!سإشعاعيرتطمعندماال!جمميائىالضوئيالتفاعل

جومنالعلياالطبقةفىالعاديلالاكسجينعاليةقوة

.أوزونإلىممهبعضاويحول،الأرض

فيهابماالكهربائىالتفريغتفاعلاتتقوموكذلك

بتحويلالمحركاتمنالصادرةالكهربائيةوالشراراتالبرق

الأوزونإنتاجوبالإمكان.أوزونإلىالأكسجنابعض

مولدتسمىالةفيأح!ربائيةاالتفريغاتطريقعنصناعيا

.الأوزون

الجو،منالعلياالطبقاتفىنالأوزرمعظميوجد

أءمابينيتراوحارتفاععلىترحصيزنسبةأعلىشتوحد

خطعلىذلكيعتمدوالأرضاسص!اثعرصم3:.

بالحجمالمليونفيأجزاءعشرةالتركيزهذايمثلوأحرض!.ا

الهواء.منجزءمليوناحصلأوزونأحزاءعشرةأي-

كحجابالجومنالعلياالطقةفيالأوزونطبقةتعمل

فوقالشمص!أشعةمن%99إلى%59منللأرضواق

إذاالجلد،لسرطانيؤديسبباتعتبرالتيالبنفعسجية

.لكثرةالإنسانلهاماتعرض

القرنمنالسبعينياتأواسطفىالعلماءبعضأعرب

المسماةالكيميائيةالمركباتأنمنقلقهمعنأ!شمرينا

خرقعنالمسؤولةهيك(ف)كالكلوروفلوروكربون

أصلأرض.أ!اقيةاالأوزوناطبق!ة

ذلكفىبكثرةتستعملك(!)كمركباتصاتش

عندما.الجويالهباءرشعلبفىدافعةكمادةالوقت

الهواءفيببطءيصعدالعلبةمرالمركبهذاينبعث

الشمسأشعةتقومالعلياالجوطبقاتإلىيصلوعندما

يتفاعلأجزاءإلىالمركبهذابتفتيتالبنفسجيةفوق

يقللوبذلك،الطبقةتلكفيالموجودالأوزونامعبعضها

.اللأوزونكميةمن

نسبةانخفاضأناكتشفواماسرعانالعلماءولكن

خطعلىيعتمدالعلياالجوطبقاتفيالموجودالأوزون

علىالواقعةالمناطقفىأشدالانخفاضيكونإذأحرض،ا

وأصدر."ثقبا"يكونحيث)ألتاركتيكا(،الجنوبيالقطب

عامفيالجنوبيالقطبلدراسةالبريطانىالمركزمنعلماء

الاوزونطبقةفىثقبوجودعنتقريرأولأم،859

الهيئةمنكلقامتأم869عاموفى.هاليخليجفوق

الأمريكيةوالفضاءالجويةالملاحةابحاثلإدارةالوطنية

الأموبرنامج،الجويةللأرصادالعالميةوالمنظمةولي!(،)طهـ3

الاوزونمعدلهيئةبتأسيس)!حدمى(،للبيئةالمتحدة

الجو.فىالأوزونكميةنفادلدراسة

خلالمنمعلوماتالهيئةهذهأعضاءجم!عضوقد

ونشروا،الأرضعلىمعداتومنالصناعيةالأقمار

أكدتوقد.ام889عاممنمارسفيالعمتنتاجاتهم
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الجنوبى.القطبمنطقةفوقالأوزوننسبةانخفاض

فيالأوزوننسبةأنأيضاالهيئةهذهأعضاءواممتنتج

تلكإلىليمستولكن،منخفضةالشمالىالقطبمناطق

فىالحالهوكماثقبتكوينإلىتؤديالتيالدرجة

الجنوبي.القطبمنطقة

خططاوفرنساألمانيامنكلوضعتأوروباوفي

الغلاففىالأوزونكيمياءمشروعتسمىللبحث

دراسةهوالمشروعهذاغرضوكان،القطيالزمهريري

الشمالية.المناطقفىالأوزونكميةنضوب

دولةوثلاثونإحدىوقعتام87!عاموفي

ك)مركباتإنتاجمنبالحدتقضيالتيمونتريالإتفاقية

ينايرمنالأولفيالاتفاقيةهذهتنفيذتموقدك(.ف

عامفىمونتريالاتفاقيةلتقييمإعادةوفي.أم989عام

انخفضك(ف)كمركباتإنتاجأناتضح،أم099

المركباتأنأيضااتضحولكنه،العالمأنحاءجميعفي

أيضاضارةك(ف)كلمركباتكبديلأنتجتالتي

.الأوزونبطبقة

مأ099عامفيالمجددةمونتريالاتفاقيةودعت

القرننهايةفىك(ف)كمركباتلإنتاجالكلىبالإيقاف

الحالي.

لعدةك(ف)كبمركباتملوثاسيبقىالجوولكن

لأنوذلكبمالمركباتهذهإنتاجإيقافبعدحتىمشوات

الهوائيةالمكيفاتمنالجوإلىتتسربمنهاكبيرةكمية

طبقةتآكليزدادأنيتوقعونالعلماءأنكما.والثلاجات

)كفمركباتلأن،القادمةالسنواتفيأكثرالأوزون

فوقالأشعةكميةزيادةإلىسيؤديوهذأطويلا.تعمرك(

مناطقفيوبخاصة،الأرضإلىتصلالتىالبنفسجية

ونيوزيلندا.أسترالياجنوب

السفلىالجوطبقاتفيالموجودالأوزونمعظميعتبر

للتفاعلاتنتيجةيتكونإنهإذالهوأء،لتلوثمسببا

للتلوثالمسببةوالموادالشمسأشعةبينالكيميائية

عبارةالتفاعلهذاعنالنابخوالأوزونالجو.فيالموجودة

الضبابانظر:.كيميائيضوئيدخانيمركبعن

يتلفأنالأوزونمنالنوعهذاويستطيع.الدخاني

وأنسجةوالنباتوالبلاستيكالمطاطموادمباشرة

منالمزيدإلىالأوزونهذايتعرضوقد.الحيوانات

أخرىكيميائيةموادتولدالتيالكيميائيةالتفاعلات

يسببالأوزونهذامنمعينةنسبإلىوالتعرض.ضارة

عندالتنفسمجرىفىوتهيجا،العينينفىوحرقةصداعا

الأفراد.منالعديد

الجزيئيوزنهويبلغ30هىللأوزونالكيميائيةوالصيغة

باهت.أزرقغازفهوالخامالأوزونأما.89947

الحادةرائحتهطريقعنمرةلأولالأوزونعرف

الكهربائيةالمفاتيحقربتلاحظماغالباالتيالمزعجة

والالات.

كريستيانالألمانيالكيمياءعالماكتشفوقد

.ام084عامفيالأوزونشونبينفريدريك

م(.062-؟.هـ،ق2نحو-؟)حجربنأوس

شعراءفحولمن،التميميعتاببنحجربنأوس

يدركلمأنهالنقادبعضويرىطويلا،عمر،الجاهلية

ظهورأولكانتوفاتهأنآخرونيرىبينما،الإسلام

شعراءمنالثانيةالطبقةفيسلامابنجعله.الإسلام

الأربعةنظير"وأوس:بقولهذلكعنواعتذرالجاهلية

فياقتصرناأناإلا-الأولىالطبقةفىيعني-المتقدمين

رهط".أربعةعلىالطقات

حتىمضر،فحلأوس"كانالعلاء:بنعمروأبووقال

الأصمعي:عنروأيةوفى"فأخملاهوزهيرالنابغةنشأ

طأطأالنابغةنشأفلماالشعراء،فحلحجربنأوس"كان

سلمى،أبيبنزهيرالشاعرأمتزوجإنهويقال".منه

.شعرهعلىيتوكأزهيروكان،لهراويةزهيرفأضحى

جعلهوقد،منازعغيرالجاهليةفيتميمشاعروأوس

الوصفكثيروشعره،العربأشعرالقدامىالنقادبعض

للخمرالشعراءأوصفمنوهو،الأخلاقلمكارم

بالنساء،مغرمشاعرغزلوهو،القوسولاسيما،والسلاح

ابتداءاتهأجودومن.كثيرةوأمثالدقيقةمعانإلىسبقوله

قوله:المراثيشي

جزعاأجمليالنفسأيتها

وقعاقدتحذرينالذيإن

أبياته:المرثيةهذهفيقولهمأثورومن

والنجدةالسماحةجمعالذيإن

جمعاوالقوىوالحزم

منالإشاحةتنفعوهلأؤدى

النزعايحاولقدلمنشيء

الظنبكيظنالذيالألمعي

سمعاوقدرأىقدكأن

لمالمرزأالمتلفالمخلف

طبعايمتولمبفحعفيمتنع

وكان.للعربوقعابتداءأحسنهذا:الأصمعىقال

.الحيرةملكهندبنعمروعندإقامتهوأكثر،الرحلةكثير

عبيدمدرسةرأسحجربنأوسالباحثينبعضجعلوقد

أشعارهمبتقويميعنونالذينالشعراءوهمالشعربم

تستقيمحتىأخرىبعدمرةفيهاالنظرويعيدونوتنقيحها،

يرضونه.نحوعلى
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قوله:السيارةأبياتهومن

طعاماأبدالخابئولست

طعامغدلكلغدحذار

:يقول.حسلدةبنلفضالةرثاؤهشعرهمأثورومن

ذإالعشيرةيكفىمندليجةأبا

وبفبالنارفيالخطبمنأمسوا

حفلواإذالقومخطيبيكونمنأم

وأففاقأيدذويالملوكلدى

مطهبو!ا.ديوانوالأوس

584هـ،هـ34ت)38الصامتبنأوس

بنفهربنأصرمبنقيسبنالصامتبنأوسم(.654

وبقيةبدراشهدصحالي،الحزرجيالأنصاري،ثعلبة

الصامت،بنعبادةأخوهعثةرو.اللهرسولمعالمشاهد

وفيفيهاأنزلالتيثعلبةبنتحولةالصحابيةهيوامرأته

أنتلها:قالأيمنها،ظاهرلما،المجادلةسورةأولزوجها

الإسلام،افيظهارقأرهذاوكان،أميكظهرعليمحرمة

أصسورةاهذهشيأصفهار11ح!-اأوتعاتباركالحة!فبين

مس!صيئا.ست!تبإطعامهأوسونفذه،وكفارته

المقدسأرضفيوأقام،عفانبنعث!انزمنإلىعاش

سنة.وسبعوناثنتانوعمرهومات،بفلسطين

.سورة،المجادلة،ثعلبةبنتخولةأيضا:انظر

المنورةالمدينةالأنصار،انظر:.والخزرجالأوس

والخزرخا(.الأوسر)1

جزيرةولايةفيجبلأعلىأوساجبليعد.دجيلأوسا،

الجزءفيالبحرسطحفوقأم،617ارتفاعةويبلغتسمانيا

.الجزيرةمنأاللأوسمطا

س!صانهاعدد.اليابانمدنكبرىثالثةكاأو!

سوىالسكانعددفييفوقهاولا،نسمة2.!026636

مهم.وصناعيتجاريمركزوأوساكاويوكوهاما.طوكيو

لجزيرةالجنوبيأحمعاحلاعندأوساكاخليجعندوتقع

هونشو.

أحياناوتسمى2كم502قرأبةأوساكامساحةتبلغ

شعرع.ال!صيرةوأنهارهاقنواتهالسبباليابانبندقية

فوقهاوبنيت،المائيةالممراتلعفهذهردمفيالمسؤولون

العامة.الطرق

القسمهذاويمتلئيودو.نهردأضاعندالمدينةمركزيقع

والفنادقوالمتاجرالم!صاتبتضمابعماراتالمدينةمن

بنيفقدالأراضينقص!وبسبب.الترويحومراكزوالمطاعم

.الأرضتحتالعامةالمتاجرمنالعديد

والمعابد.والمسارحالمتاحفأومماكافيت!صر

مساكنام584عامبنيتأضياأوساكاقلعةوتحتضن

بونراكومسرحويقدم.أضاريخيةاللمعروضاتومتحفا

العروضكابوكيمسرحيقدمفيما،العرائسعروض

جامعةبينهامن،جامعة31أوساكاتضما.المسرحية

عامأوساكاوشهدت.الح!صمةمنالمدعومةأوساكا

دولطمعرضأولوكان07إكسبومعرضأم079

اسيا.فىيقام

مساكنفىسابقايعيشونأشساكامكانمعظمكان

شققفيالمدينةسكانمعظملعيشواليوم.صغيرةخشبية

فترةخلالسكانهاعددزادوأغد.الإسمنتمنوامععة

النموهذاوأدى،نسمةمليونعنيزيدبماالخمسينيات

انتقلوقد.والمساكنالأراضيفينقصإلىالعسريع

ازدحاممنهروباالضواحيإلىأولمماكاسكانمنكثيرون

أوساكاوتشتهر.والتلوثالغاليةوالأسعار،المدينة

أطباقهاتشمل.البحريةالأطعمةوخاصة،الجيدةلأطعمتها

والسلاحفوالقريدس،،الحن!طيس:المحلية1ا،ختصاصية

قدرفيالبطىءبالقلىيطهىسمكوهوأس!طميسيصوا

رقى.ر

المنتجاتمجملمن%25حواليأومعاكاتنتج

البلاد.صادراتمن%04ذلكفىبما،اليالانفيالمصنعة

الكهربائيةوالأجهزةالملابسهيأوساكاوصادرات

والمدينة.القطنوخاصة،الخامالموادوتستورد.والأقمشة

.وتجاريماليمركزكذلك

فىحادةازدحاممشكلاتمنأولمساكاتعاني

تحصينفىالمبذولةالجهودمنالرغمعلى،المواصلات

،الحافلاتالمدينةخدمةفيوتعمل.العامةالمواصلات

وقطارات،الأرضتحتتسيرالتيالتراموحافلات

فيالقطاراتألصرعوطوكيوأوساكابينوتسافر.النق!

لصرعاتوتصل.كم004تقاربمسافةقاطعة،العالم

ويعتبر.الساعةفيكم002حواليإلىالقطاراتهذه

الالمسيويةالمطاراتأكثرمنواحداأوساكامطار

ازدحاما.

مؤخراأضحتثم.قديمةعصورمنذأوساكاسكنت

تويوتوميوكان.لليابانالأولوالميناء،التجاريالمركز

-1585عامىبينمااليابانحاكمهايديوشي،

أوساكا.إلىالانتقالعلىشحإلتجارقد،أم895

الخارجيةللتجارةأوساكاميناءاليابانيةالح!صمةافتتحت

.أم868عامفي

الحربأثناءأوساكاأجزاءمعظمالحلفاءغاراتدمرت

بناءالسكانأعادوقدأم(-459أ)939الثانيةالعالمية

أوساكافىالسكانىالنمووأوجد.الحرببعدمدينتهم
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كبرىثالثةأوساكا.

تجاريمركز،اليالانمدد

تخترقمهم.وتقافي

عدتقعالتىالمديسة

لجزيرةالجنوبيالساحل

القنواتم!كتيرهونشو

.لأنهاروا

والسككوالطرقاتالمساكنمنالمزيدإلىالحاجة

أثناءالتحسيناتهذهمنالعديدإنجازوتم.الحديدية

.57أكسبو-لمعرضالمدينةاستعدادات

تقعتشيكيا.جمهوريةمدنأكبرمنواحدةأووواط

عدد)الخريطة(.تشيكياانظر:البلاد،شرقيشممال

نسمة.484331السكان

البلاد.فيصناعيةمنطقةلأكبرمركزاأومشرأفاتعتبر

المنتجاتوتصنيعوالفولاذ،الحديدبأعمالالمدينةوتشتهر

الحجريالفحممناجمأيضاالمنطقةوتضم.المعدنية

أومشرافامنتجاتومن.والمصابال!صميائيةالنفطومصافي

والأثاثوالملبوساتالغذائيةوالمنتجاتالبناءموأدالأخرى

المنزلي.

إحدىأوسعترديتزمعركةكانت.معرولأوسفرليدتز،

عامجرتوقد.النابليونيةالحروبفىالكبرىالمعارك

)فيالمورافيةاوسترليتزمدينةمنمقربةعلىام508

،الأولنابليونبقيادة،الفرنسيةالقواتهزمتوقدتشيكيا(.

إلىأوسترليتزمعركةوأدتمشتركا.روسيانمساوياجيشأ

عنبموجبهاالنمساتنازلتالتيبريسبورغمعاهدةتوقيع

وتفككتلبافاريا،التيرولوعنلإيطاليا،ودالماتياإيستريا

فرانسيسيتزعمهاكانالتيالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

الوسطى.أورولالحكمنابليونأمامالويقوفتحالثاني

.الأولنابليونأيضا:انظر

.المتحدةالولاياتفيتكسالرولايةعاصمةأوسدن

نهرعلىأوسقمدينةتقع.لتكساسالتربويالمركزوهي

وتبلغ.هيوستنغربكم025نحوبعدعلىكولورادو

السكانعدد2.كم356.7أوستنالعاصمةمساحة

نسمة،262/564

عاصمةوأصبحت،أم983عامأوسقتأسعمت

فيالمسؤولوناختاروقد،ام048عامتكساسجمهورية



جبن،وستنأ404

ذاتعاليةجروفعلىالممتدالمدينةموقعالجمهورية

وسميت.لجمالهنظراكولورادو،نهرعلىتطلمصاطب

اسمغالباعليهيطقالذيأوسحق،.فمحتيفنباسمالمدينة

.تكساسمؤس!

إنجليزية.روائية(.م7181-1)775دجين،أوسئن

والدهاكانلإنجلترا.هامبشايرفيستيفنتونمدينةفيولدت

عصرها.نساءمعظممرأكثرتعليماهىفتلقتموسرا،حطهنا

اشغ!وعلى،شالةتزاللاوهىال!صالةبدأتأنهامنوبالرغم

أ!اأعماتنشرأ*لإنهاعملها،علىشجعتهاقدعائلتهاأنمن

العست،رواياتهامنأربعنشرتوقدحياتها.أواخرحتى

ماتت.أومئكلمدماباهتمامأعمالهاوحطت

الأعمالمنأوستنجينأعمالاعتبرتفشيئاوشيئا

والتحاملالكبريماءأعمالهاوأضعهر،الكلامميكية

نورثانغرديررواياتهاولكنم(.811)6وايماأم(81)3

لعقلواأم(81)4مانسفيلدوحديقةأم(81)8

أيضاهيأم(،)818والإقناعأم(181)والعاطفة

مناشيفأعيانمحيطفىرواياتهاوتدور.شعبيةذات

وتدورأجها.إتنتمي!صانتاختيالإنجليزيةالوسطىالطبقة

ماوقليلأسعيد.لزواجوتنتهيشابةبطلةحولجميعها

وعوضا.المثيرةالحوادثأوالمصادفةعلىالحبكاتتعتمد

والمواقفصالمعانيمنكثيراأنالمؤلفةتبين،ذلكعن

فهمها،يساءالتيالمشاعرعنتنجمأنيمكنالدرامية

والضعفصال!جتماعية،دال!لتزاماتوال!!متخفاف

التنميق،عنأبعيدةادعابتهاأنوالواقع.العاديالإنساني

الذينالقراءحتىتثير،البارعالرشيقالتعبيرعلىوقدرتها

ناحيةومنما.نوعامحدودةموضوعاتهايجدون

الأخلاقيووعيهاالأدبيةأوسقمهارةفإن،أخرى

فيعليهتظهرممابكثيرأعظمشيءإلىرواياتهاتحولان

البداية.

رونلباا.(م1491-6681)تبرهر،وستنأ

منعدداوصنعصمم،بريدجلونجأوفأوممتن

ليتلفيأوسقولدبريطانيا.فىالأولىالسيارات

أثناءواششغلإنجلترافيبكنجهامشايرمقاطعةفيميسندن

أمعتراليا،فيملبورنبمدينةمهندسا،المهنيتدريبهفترة

.الأغنامجزلآلاتوولسليشعركةلدىعملثمومن

وولسلي.لشركةمميارةصممإنجلترا،إلىعودتهوبعد

تحمللصئالسياراتشركةأنشأأم،509عاموفي

أوستن7شهرةممياراتهأكثرظهرتوقد.الخاصأسمه

.أم229عامفي

والعريقة.العتيقةالسياراتأيضا:انظر

بحرساحلعلىيقعللجي!صمياءوهوأوستند،فىلليخوتمرسى

تقوممعديةلإنجلتراترطهامتممهورسياحىمشحر!ستمد:أى.احتمحا!ا

.اغالاعبربرحلات

غربالشمالبحرعلىبلجيكيةمدينةأوت

الهولنديةتتحدثالتيالمنطقةفىأومشندتقع.بروكسل

بحريميناءوهىأوشتندا.لالهولنديةواسمهابلجيكا،في

معوامعتيرادتصديرعلاقاتالأوستند.مهمبلجيكي

نسمة.921296سكانهاعدديبلغ.أجلدانامنالعديد

إنجلترا.دوفر،منوالاتية،للقناةالعابرةللقواربميناءوهي

الرنكة.وسمكالقدأو!شندفياللأسماكصيادويصطاد

صيفىمنتجعوأوستند.الشاطئعنبعيداالمحارويزرع

البحر،علىالمطلةبالمتنزهاتزائروهاويستمتع.عصري

يدعىمبنىفيالمو!سيقيةالحفلاتإلىوالاستماع

المدينة.فيالاجتماعيةالحياةمركزوهو،الكورسال

العديدوالفرنسيةوالأمعبانيةالهولنديةالقواتخاضت

وفيكميناء.لأهميتهانظراأو!متند،أجلمنالمعاركمن

حصونها،البلجيكيةالحكومةدمرتأم865عام

البحرية.للملاحةبالنسبةأهميةذاتأو!شندوأصبحت

-أ19)4الأولىالعالميةالحربفيأوستنددمرت

الثانيةالعالميةالحربفيثانيةدمرتكماأم(189

أم(.أ-459)939

علم.،العظامانظر:الأوستيولوجيا.

الوسيط.انو:.الأوسط
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ألمانىجغرافيأم(.875-)1826بيشلأوسكار

التيالجغرافيةبالدرامماتواهتمالجغرافيا،علمبتاريخاهتم

حولدراساتله.المتشابهةالجغرافيةالظوأهربينتقرن

منصرفااهتمامهمعظموكان،والأوديةوالجزرالبحيرات

خادمةليعستالجغرافياأنيرىكان.الطيعيةالظواهرإلى

بيشلأوسكارشغل.رائدةمادةأصبحتبل،التاريخلعلم

رشر.وفاةبعدليبزجفيالجغرافياأستاذمنصب

أحدالأوسكانيةباللغةتحدث.اللغة،الأوسكافية

عائلةإلىتنتمىوهيإيطاليا.سكنتالتيالشعوبأقدم

بصلةإلااللاتينيةللغةولاتمت،الهندوأوروبيةاللغات

.بعيدة

طبيبم(.9191-481)9وليمالسيرأوسلر،

إلحمهاماتأبرزمن.الطبأساتذةمشاهيروأحدكندي

هوبكنزجونزمستضفىفىلعيادةتنظجمهالطبفيأوسلر

ماريلاندبولايةبالتيمورفى

وقد.المتحدةبالولايات

نموذجاالعيادةهذهأصبحت

الولاياتفىالطيةللرعاية

يؤيدأوسلركان.المتحدة

المريضفكرةاستخدامبقوة

طريقةوأتقن،النصهو

الطلابتشجعالتىالتعليم

العنايةفىينغمسواأنعلى

أوسلروليمالسيرالفنيتعلمواوأنبالمريض

سريرعلىللطبالعملي

بعدفيماسميماالدممجرىفيأوسلرأكتشف.المريض

بينومن.الدمانو:.الدمصفيحاتأوبالأقراص

والحمىالقلبعنمهمةدراساتالعديدةالعلميةأبحاثه

وعدد،الأطفالووفياتوالملاريا،،الرئةوالتهاب،التيفية

.الأخرىالعامةالصحةومشكلاتالطبيةالمشكلاتمن

فيوممارستهالطبمبادئكتابهأوسلرنشر.كتاباته

قرأأم798عاموفي.ام8!2عامالمتحدةالولايات

ال!صاب،ثريأمريكيمحسنوهوروكفلر،لجونمحممتشار

علممجالفيوبخاصة،العلميالتناولعمقوأعجبه

"!معهدإيجادإلىالحادثةهذهوقادت.المجهريةالأحياء

مقالاتجمعت.ام109عاململمالطبيللبحثروكفلر

إيكيوانيميتاسفيالإنسانبشؤونتعنىالتيأوسلر

أم(.09)8ألابامامنوطالبام(09)4

كندأ،فيبأونتاريوبوندهيدفيأوسلرولد.حيطته

.أم872عاممونتريالفيمكجيلجامعةفىوتخرج

عامحتىأم875عاممنمكجيلجامعةفيعمل

وأستاذاالأعضاءوظائفعلمفيمحاضراأم884

بنسلفانياجامعةفيأستاذاعملأم884عاموفى.للطب

جامعةفيللطبأستاذاعينسنواتأربعوبعد.الأمريكية

فيوشغل.المتحدةالولاياتفيالجديدةهوبكنزجونز

الجديدالمستشفىفىالأطباءكبيرمنصبنفسهالوقت

عامإنجلترافىأكسفوردجامعةإلىأوسلرذهب.هناك

منمركزوهو.الطبفىملكياأستاذابصفتهام509

بريطانيا.فيمكانةالطبيةالمناصبأرفع

ساعد.أم119عامبارونلقبعلىأولمملرحصل

العالميةالحربأثناءبريطانيافيالطبمهنةتنظيمعلى

م(.8191-191)4الأولى

مر!أيضاوهىمدنها.وكبرىالنرويجعاصمةأوسلو

أهمومن،الرئيسىوالاقتصاديوالصمناعيالثقافيالبلاد

تقع.نسمة022.944سكانهاعدديبلغ.البحريةموانئها

أوسلوزقاقرأسفيالشرقيالجنوبيالساحلعندأوسلو

شمالكما03حواليالمدينةتبعدالكبير.البحري

اليابسة.داخليمتدالشمالبحرمنلسانوهوسكاجيرأك

مأ462عاممنذكريستيانياتدعىأولمملومدينةكانت

الذيالرالغكريستيانللملكتقديراأم259عاموحتى

يقع.النيرانعليهاأتتأنبعدالمدينةبناءلإعادةخطط

يوهانز،كارلبوابةموازاةفيالبرلمانومبنىالملكيالقصر

،هولسيتىمبفىويقعأوسلو.وسطفيالرئيسيالشارع

ومنطقة،الوسطىالقرونإلىتعودالتيأكيرشوسوقلعة

يوهانز.كارلبوابةجنوب،التجاريةالمدينة

والعديدوأكبرها،النرويجفيجامعةأقدمأوسلووفي

سفناالفايكنجسفنمتحفويعرض.المتاحفمن

ويضم،مضتسنةألفقرابةمنذالفايكنجأستخدمها

سفينةوهيفرامسفينةوكو!-تيكي،الفراممتحف

طوف-تيكيالكونيضمكما،مشهورةقطياكتشاف

.هيردالثورانظر:.هيردالثوروالأنثروبولوجيالمغامر

أضرويجياالشعبيالمتحفبينهامنأخرىمتاحفوهناك

ومتحفالتاريخيوالمتحفالنرويجيالبحريوالمتحف

أعمالمنعملا051منأكثروهناك.ميولإدفارد

باسلو،فروجنرحديقةفيموجودةفيجلاندجوستاف

النرويج.نحاتيأشهرمنواحدوجوستاف

ومنأوسلو.عمالمن%25قرابةالصناعةتستوعب

الكيميائياتوإنتاجالسفنصناعةالضخمةالصناعاتبين

الخشبية.والمصنوعاتوالأنسجةوالورقوالمعادنوالالات

والاتصالاتالمصرفيةبالأعمالتضطلعكما

وتلعب،البحريةوالملاحةالأطعمةومعالجةوالإلكترونيات



جيوسير،سميناوأ604

مىظ

وقوار!الشصومراكصاشكا!سفرالمزدحمأوسلومياءإلىتتحه.اعحريةااجالاداموالئأكمرسوهىمدكا.كمرىرانمرويمعاصمةأوسلو

المديمة.ع!أ!الحمام!مريداأجميراإلىرراهااكتيكتلكالعديدةواطترهاتالحدا"شتضفىراليسار()إلىالسمك!حيد

محورهيوأوسلو.المدينةاقتصادفىمهمةأدواراالسياحة

مطاروثمة.النرويجيةالوطنيةالحديديةالخطوطشبكة

المديمة.خارحيقعدولي

عامحوافيرادهاردهاروأ!دالملكأوسلوألشأ

فيأكيرشوسقلعةبنيت،أم992عاموفي.أم050

اشنيراندمرت.أجحرياافىقاقعلىصخريةجزيرةشبه

بناءأعادواالسكانولكن،ام462عامأوسلومديمة

منمإلدنماركالنرويجاتحدت.القلعةشرقفممالالمدينة

!مالسويدويم،أم481عاموحتىأم038عام

وعاصمتها،مستقلةأصبحتثمم،5091صأم481

إلىالمدينةتطورتعشرأخاسيعاالقرنمنتصففيأوسلو.

تطوروساعدكبير.وعسكريواقتصاديإداريمركز

الغاباتمواردإلىبالإضافةوالصناعةالبحريةالملاحة

الدورأوسلوإعطاءعلى،النرويجشعرقجنوبوالزراعة

.الآنحتىأجلادااقتصادعلىالسيطرةمنمكنهاالذي

النرويج.:أيضاانف!!

دوأ،رجلم(.1611-1)878سيرجيوأوسمينا،

عامحتىأم449عاممنللفلب!ترئيساكان،فلبيني

الوطنىالحزبأوسميناأس!أم709عامفي.أم469

تزع!البلاد.فينفوذاالسيا!ميةالأحزابأقوىأصبحالذي

.أم219عامحتىالحزبأو!ممينا

الفلبينيةسيبوجزيرةفيمميبو،مدينةفيأوسميناوأرر

فيالحقوقكليةفيتحرجام309عاموفي.الوس!إ

معروفاوطنيازعيماوأصبحمانيلا.فيتومام!سانتوجامعة

صدرتصحيفةوهىالجديدالومصحيفةأضحريرورئيسا

الأسبانية.اأطغةلاسيبومدينةفى

وحتىأم409عاممنسيبوصمحامنصبشغل

أولفينائباأوسميناانتخبأم709عاموفيأم!.7

لرئيسنائباأصبحأم359عاموفي.فلبينيةوطنيةجمعية

عامالفلبيناليابانيونغزاوعندما.أغلبينافيالكومنولث

وفاةوعند.المتحدةالولاياتإلىأوسمينارحلأم!42

أصئأومميمنا،م4491عامكويزونمانوي!!اشئيس

.بلادهإلىوعادللفلبينرئيسا

الرئيسكساسرومانويلهزمأم469عامفي

الرئاسية.الانتخاباتفيأوسمينا

فييقع،محليةحكومةذوإقليماأوسويسدري

يبلكددإنجلترا.فيشروبشايرمقاطعةمنالغربيأصشمالا

بسوقالجميلالريفيحيط.نسمة.00633الس!صان

بتربيةالإقليمهذافيالمزارعونويقوم.القديمأوسويستري

خفيفةصناعاتفيهتوجدكما.للألبانالمنتجةالماشمية

الأنجلوالعصعورإلىأوسويستريتاريخيعود.مختلفة

المدينةبنهبويلز()س!!انالويلزيونوقام.سعكسونية
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.ام004عامفيوالأخرىأم233عامفىمرة،مرتين

أوسويستريبمهاجمةالنوابلمجلستابعةقواتوقامت

وتقع.أم046عامفيالإنجليزيةالأهليةالحربخلال

أوفا.سدبقاياأوسويستريلاقليم

معازلأيضاوتسمىالجنوبيينالألمحارقةأوطان

جنوبحكومةخصصتهامناطقالبانتوستانز.أوالسود

منطقةمثلالناسمنمعينةمجموعاتلإقامةإفريقيا

لمجموعةالتقليديالموطنهيالمناطقوتلك.ترانسكي

معينة.عرقية

فقد،كوانديبيليمثلأخرىأماكنفيأما

علىالناسوأجبرتمحددةمناطقالحكومةخصصت

ظلفيالمستوطناتتلكمنمئاتأنشئتإليها.الانتقال

العنصريةالتفرقةانظر:.السابقةالعنصريةالتفرقةسياسة

إفريقيا.جنوبفي

مستقلةوطنيةدولإلى،الأوطانتلكمنأربعةتحول

ومعيسكاي،بابوتاتسوانا،:وهىإفريقياجنوبعن

.الاستقلالبهذأدولةأيتعترفولموفندا.وترانسكي

علىالوطنيالأرضقانونحرمام139عامفي

إفريقيا.جنوبمنالبيضمناطة!فيالتملكالسوداسمكان

خصصتهامناطقإفريقياجنوبفىالجنوبيينالأفارقةأوطان

فيالعشرةالأوطادوتظوالسود.السكانمجموعاتلإقامةالحكومة

سوداء.لحروفإليهامشارابالألوان-الخريط!هذه

الأرضوقانونالثقةقانونخصصام369عاموفي

ووضعالسودلاستيطانإفريقياجنوبفيالأرضمن%أ3

عامفيالعنصريةالتفرقةإلغاءإثروعلى.الموطنلنظامأسسا

جنوبأجزاءوباقيالسودأوطانبينالتمييزأزيل،أم199

عنصريةغيرأنتخاباتأولإفريقياجنوبوشهدت.إفريقيا

رسميا.الأوطانهذهإلغاءتم،العامنفسوفي.أم499عام

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

فداإفريقياحنوبلاتسوابابوتا

مميسكايسسكىترا

ألمانيا.جنوبفيوصناعيةتجاريةمدينةأوعكسيورع

أوغسبورغتشتص.نسمة391.542سكانهايبلكلدد

الوسطىالعصورإلىتعودوالتيجيدا،المصانةبأبنيتها

أوغسبورعكاتدرائيةالكثيرةمعالمهاوتضم.النهضةوعصر

عاماكتملتالتيالبلديةودار،م009عامإلىتعودالتي

شتراسيماكسميليانشارعيفىويقع.أم062

مركزفىمشهورانشارعان-وهماشتراسيوكارولين

وتنتج.النهضةعصرمنالجميلةالأبنيةمن-عددالمدينة

والأجهزةالكيميائيةالموادأوغسبورغفيالمعامل

والانسجة.والآلات،الكهربائية

فيماوجعلوها،.مأق5عامأوغسبورغالرومانأسصر

المدينةوأصبحت.لإمبراطوريتهمالإقليميةالعاصمةلعد

وفىمزدهرا.ومهنياتجاريامركزاالوسطىالعصورخلال

البروتستانتالقادةأوغسبورغفيالتقىام053عام

وخلال.خلافاتهملتسويةمحاولةفيالرومانوالكاثوليك

قصفألحقام(459-أ)939الثانيةالعالميةالحرب

ماسرعانولكن،المدينةمنكثيرةبمناطقالضررالحلفاء

أوزارها.الحربوضعتأنبعدالمتضررةالمناطقبناءأعيد

علىأطلقالذيمماالاسمام(..م-4ق)63أو!ثهسطس

عندما()أوكتافيانأوكتافيانوسقيصريوليوسغايوس

المجيد.ومعناه..مق72عامرومانىإمبراطورأولأصبح

الجمهوريةمرحلةانتهت،أوغسطسحكموتحت

نفوذوكان.الرومانيةالإمبراطوريةعهدوبدأالرومانية

تقريبا.عام002دامأنهلدرجةالأثربعيدأوغسطمي!

أوغسطس،حكمأثناءعظيمامجداروماوحققت

وكانت.الأوغسطىالعهدباسمتعرفالفترةوأصبحت

العمارةوفنللأدبالذهبيالعصرهيالفترةهذه

كتابعاشالعصر،هذاخلالوفي.الرومانيين

تحت،وليفيوأوفيدوهورالرفيرجيلأمثالمن،مشهورون

عرفكاتبانفسهأوغسطعي!وكانالإمبراطور.رعاية

المباشر.البسيطبأسلوبه

بتسوأناممسكبم---صألأي!

.!ئمص.كجوموبئ!ا

لىلور.ء؟*صيمسير-!6ل..ا

ملائربىلأررل!!ئحس!!".صكوا.ى-

!.؟لملريتورلائاجموتو

+*كانجولن3ض

ثاسكز!غجمىن!شرحجرهاء3ميالالصوللالم

لم!9!إفريفياجخوبلأ

؟!.صص-!!لأبرس-مقاطعة.!ءلم

صخلم-لأالحرةلاورانجكواكوا

لم!+-!جم!تجهالاصلم!-صسصبمبرس

بلوممونتيى3أشثهروشثئؤليرج.بيترمالمساديريا

لأ،و\ى2لأليسوتولأ

لا!!ج!يرلململمحيطا

مقاطعةئرانسكي!!!سصءكيالهندي

لكا!اهـح!!سأ*ممصص

+أوكر

مم!!!وطنيةعاصمة!

كاصىسبرللسودعاصمة،

كاصضؤكاى3سكر

-ءاخرىمد!ء

إلزابيثبورت!--صء

--؟/"ء--لم-شءى---عميل0010030023
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الطرقمنكثيررومافيشيدتأوغسمطص،عهدوفي

بالقوليتفاخروكان.الجميلةوالأبنيةوالقنواتوالجسور

الأبنيةيكم!!أسموهورخاما!!.ثهاوترآجرارومالم!وجدلأنه

ولكنه،فحعسبمكتملةغيرقيصريوليوسعمهتركهاالتي

وأبدع.معبدا82بينهامن،المبانيمنكثيراأيضارمم

لتزيينالأعمالمنكتيرا،كلامسيحيبأسلوب،النحاتون

مبانيه.

غايوسالأصلياسمهزكانروما،فيأوكتافيانولد

قيصريوأصيولر!عايوساسموحملأوكتافيوبر.

يوأسوسأصشهيراعمهمقت!بعد،.مق44عامأوكتافيانوس!

وجعل،وصيتهفيحتافيانأوتبىقدقيصروكانقيصر.

إلىأوكتافيانعاد.لهوريثاربيعاعشرالتسعةذاالشاب

للمطالبةأبىنيما،باسماأجوماتعرفالتيأبولونيا،منروما

القانونيةالصفةإضفاءفيشيشرونالخطيبوساعده.بميراته

الأولالنائبنيأنموأماركاعتراضاتمنبالرغمتبنيهعلى

وأمواله.قيصرأوراقعلىاستولىالذيلقيصر

بعدروماعلىأنطونىسيص!!.السلطةإلىالصعود

محاربىمنجيشاكون!تاشيارأوولكنقيصر.موت

عاءأصياإيفاشماش!ىألطهونيوهزا،القدامىقيصر

انتخابهعلىأحشيوحامجلع!أوكتافيانوأرغم،.مق43

(.الرئيسيينالحكوميين)المسؤوأسينروماقنصليمنواحدا

ماركوسمعالاثنانولتمكل.نطونيمبناتفاقيةإلىوتوصل

الح!صمة،رومانيجنرالوهوم(،.ق31-)؟ليبيدوس

بماالأعداء،من0002منأكثرقتلواوقد.الثانيةالثلاثية

كانولكنهأوكتافيانمعتصادقالذي،شيشرونذلكفى

أنطوفي.منمكروها

وكا!ميوس،بروتسضدحيشاوأنطونىأوكتافيانقاد

هزم،أنطونيقيادةوبفضلقيصر.قشلااللذينالمتآمرين

واصبح.م،ق42عامبمقدونيافيليبيفيالقتلةالجيمق

أوعسطص،ح!-تحتكعيرحدإلىاتسعتالرومانيةالإمبراطورية

أ!حئأوغسطسعمدماالإمعراطوريةوضعال!كمواءالرقعةوتب!!

المظما.الأصمراطودلاالبيةالمنطقةإليهاوأصا!إمبراطورا

معرو!غيرلحاتالتمثالهذاصع.رومايإممراطورأهـلأوغسطس

أوعسطص.ح!كاإلارعاش

حاكماوألطوني،الغربيةللولاياتحاكماأوكتافيان

إفريقيا،فيالضعيفليبيدوسوعين.الشرقيةللود!يات

.الاعتزالعلىأرغمهماسرعانأوكتافيانلكن

بومبيهو،لأوكتافياناخرعدوثمةكانوقد

.مق36عامهزمولكنه،صقليةعلىسيطرالذيالأصغر،

ومستشارهأوكتافيانجيشقائدأجريبا،ماركوسيدعلى

الرئيسى.

شقيقةأوكقافيا،منأنطونيتزوخ،.مق04عاموفي

ملكةكليوباترا،بسبببعدفيماهجرهاوأممنه،أوكتافيان

وعندماويمقتونها.كليوباترا،يخشونالرومانوكانمصر.

شنمنها،أبنائهإلىالرومانيةالولاياتأنطونيأعطى

وكليوباترا.أنطونيعلىالحربأوكتافيان

أميرالآأيضاوكانأجريبا،دحر،.مق31عاموفي

علىأكتيومعندالموحدينوكليوباتراأنطهونيوأسطولي

منكلانتحر،عاموخلال.لليونانأخربياأصمعاحلا

وكليولاترا.ألطوني

لقبإطلاقالشيوخمجلسأقر.م،ق27عاموفي

الشرعيةالسلطةمنحهكما،أوكتافيانعلىأوعسطس

والمدنيةالدينيةبالشؤونيتعلقفيماروماأمورلإدارة

استشارية.هيئةالشيوخمجلساعتبارمع،والعسكرية

لمجحطاصكائه!-كي9ءرغلوللو؟عالهتدارما!هماإ

طلسىلااح!!ع!ءنياساجرصئجص

الشمالىأالغالبانونيا؟ص-7ءس-"

/---آ3-عسير،!ه:كىللى!نوبررعاللحررالأسود7كامصر

أسماندا!،*سوم!ر!؟-ص-لأ!-

،ص./-3*لاح!لأأص!(الصغرى!ديم/ءآ!ا

؟حى-!صر+آك!لو3!حيم!ثتكس!لأ؟ىلأكى

موربمافماصالاحم!ح!للص/7!فوص!؟آف!لسطينشبه
الجزيرة
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904القديس،كانتربريأوغسطين

مائةبعدوالنظامالسلامأوغسطصرأعاد.المنجزات

ونظامنزيهةحكومةعلىوحافظ،الأهليةالحربمنعام

نظاماوطور.الولاياتبينحرةتجارةوعلىمستقر،نقدي

ووسع.المستعمراتوأسه!المرافئوحسنفعالأ،بريديا

بالأجزاءرومايربطالذيالمتطورالطرقنظامأوغسطس

اللإمبرأطورية.منالنائية

الولاياتإدارةالشيوخمجلسأوغسطصروأعطى

الولاياتعلىبالسيطرةاحتفظولكنههدوءا،الأكثر

واستخدم.التهدئةأوالحمايةإلىتحتاجالتي،الحدودية

بأسطولأيضاواحتفظ.المهمةهذهأجلمندائماجيشا

فيالعددقليلوبحرس،المتوسطالأبيضالبحرفيدائم

ال!مبراطوري.الحرسباسمعرفواروما

كانولكنه،الإمبراطوريةأوغسطسوسع.اقوسع

عندفقطيحاربكان.بالحربمنهبالسلماهتماماأكثر

فيالانتصاراتوتيبريوسأجريباقائداهوحقق.الضرورة

بانونياوفي(.الآن)فرنساالغالوبلادأسبانيامنكل

ويوغوسلافيا(.المجرمنأجزاءالانتشكلان)اللتينودالماتيا

تهدئةعلىوعولمصر،علىأوغسطسوأ!متولى

جنوبأنحاءمعظموكذلكوالغالأسبانيافيالأوضاع

.الدانوبنهرحتىأوروباشرقي

غابةمعركةفيجيشهالألمانهزمم9عاموفي

أرجعت،لذلكونتيجةألمانيا.باسماليومالمعروفة،تيوتوبورغ

الراين.نهرإلىالألبنهرمنألمانيافيالرومانيةالحدود

عرفولكنهوحذرا،رزينادولةرجلأوغسط!م!كان

شعبألهه،موتهوبعد.الشعبحبيكسبكيف

بقايارومافيتشاهدأنويمكن.الرومانيةالإمبراطورية

مبانيه.منكثيروبقاياضريحه

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

توليوسماركوس،شيشرولىمعركة،أكتيوم

يوليوس،قيصرركما،نطونيأ

تراباكليويوستيبر

يمةلقداروما

ضوأحدأ.(م034-453)يسلقدا،وغسطالنأ

قويتأثيرلكتاباتهكان.القديمةالنصرانيةالكنيسةقادة

وظهرت.الوسطىالقرونفيالنصرانيالدينيالفكرعلى

لوثرومارتنكالفنجونتعاليمفيأيضاأوغسطينأفكار

بعضعلىوأثر.الاخرينالبروتستانتيينوالإصلاحيين

.بالممكالوبليعركانطإيمانويلأمثالمنالفلاسفة

علىمدينةوهي،تاجاستفيأوغسطينولد.حياته

اسمهوكانالجزائر.فيقسنطينةبالمممالانيعرفكامقربة

أمه،وكانت.أوغسطنوسأوريليوساللاتينيةباللغة

النجاحإلىشبابهفيأوغسطينسعىوثنيا.وأبوهنصرانية

وصفوقد.نصرانيةغيرحركاتعدةواجتذبته،الدنيوي

كتابهفىعاناهاالتيالروحيةوالصراعاتالأولىحياته

ألادب.فيالذاتيةالسيرأوائلمنوأحدوهو،اعترافات

علم،الميلاديالرالغالقرنمنالثمانينياتأوائلوفي

ثموروما،قرطاجةفيالمؤثر،الكلاموفنالبلاغةأوغسطين

مؤلفاتقراءةعلىأصدقائهبعضوشجعهبإيطاليا.ميلانوفي

انظر:.المحدثةالأفلاطونيةالمسماةاليونانيينالفلا!سفة

ومواعظ،الكتاباتهذهأقنعتوقد.المحدثةالأفلاطونية

النصرانية.باعتناقأوغسطينميلانو،أسقفأمبروزالقدلس

وعمده،للعقيدةنفسهتكريسقررم386عاموفي

التالي.العامفيأمبروز

حيث،تاجاستإلىأوغسطينعادقصيرةفترةوبعد

مدينةإلىسافرم193عاموفي،الرهبانمنجماعةنظم

عاموفىبالبقاء.الن!عارىجمهورأقنعهحيثالمجاورةهيبو

وفاتهحتىم693عامومنهيبو.فيقسيسارسمم193

هيبو.فيأسقفاعمل

مجموعاتثلاثإلىتقسمأنيمكن.معتقداته

الإلهية.والعنايةالخطيئة2-.والروحألله-ا:رئيسية

المقدسة.والألحرأرالكنيسة3-

المحدثةالأفلاطونيةدراسةأقنعت.والروحالله

وكان.بشريكائنكلروحفيموجوداللهبأنأوغسطين

لاوأن،اللهإلىاهتمامهميوجهواأنالحاسعلى!أن!من

ومتعها.الدنيااهتماماتتلهيهم

ليسبأنهيعظأوغسطينكان.الإلهيةوالعنايةالخطيئة

تساعدهممالمالخاطئةأساليبهميغيرواأنالناسبمقدور

فقطالأفرأدبعضيختاراللهبأنيؤمنوكان.اللهعناية

يدعىمذهبمنجزءايشكلالاعتقادوهذا.عنالمجهلتلقي

الاصطفاء.أوالجبرية

الناسبأنأوغسطيناعتقد.المقدسةوالأسرارالكنيسة

الكنيسةإلىينتموامالمالإلهيةالعنايةتلقييستطيعونلا

فيالدينرجالمنمجموعةوقال.المقدسةالأصراروسلقوا

يكنمالمتعطىأنيمكنلاالعنايةإن:الشماليةإفريقيا

ويقدم.الكمالحدبالغينأنفسهمالنصرانيالدينرجال

البشريةتاريبئ،اللهمدينةلأوغسطين،كتابأطول

اكينواولئك،اللهعلىيعتمدونالذينأولئكبينكصراع

أنفسهم.ع!ىيعتمدون

م(.406-؟)الدديس،كانتربريأوغسطين

لديررئيساسابقاوكان.كانتربريلأساقفةرئيسأولكان

جريجوريالبابااستدعاهوقدروما.فيأندروالقديس

إنجلترا.إلىالمنصرينمنجماعةليقودالأول



وغنداأ14"

جزيرةفياليابسةإلىالجماعةنزلت،م5!7عاموفما

ملك،إيثيلبرتبهمرحبرإنجلترا،شرقيجنوب،ثانيت

التنصيرية،وحملاتهأوعسطيماتمواعظحولتوقد.كنت

النصرانية.الديانةإلى،الملكذلكفيبماال!نجليز،منآدلافا

لأصعاقفةرئيساأوغسطينالبابانصبم،106عاموفي

.كانتربري

الإفريقيونيشميإفريقيا.وسطشرقفييقعقطرأوصكددا

اللغةهيوالإنجليزية.عديدةعرقيةمجموعاتإلىأوغندافي

إفريقية.لغاتعدةيتحدثونالس!!انأنغيرلأوغنداالرمعمية

انتيأالحماوتشم!!رائعةطبيعيةبمناظرأوغمداتتمتع

شبهأطناووتار،أحخيفةاالاستوائيةوالغاباتالجليد،يغطيها

يقعوأوعندامساحةسدسأجحيراتاوتغطي.الصحراوية

عذبةمائيةبحيرةأكبرتانيةفيكتوريابحيرةمنجانبفيها

الطهبيعيةحظائرهافيالبريةالحيواناتوتتجول.أعالمافي

الواسعة.

أوغندامحميةبوصفهالإقليمبريطانيا!مت

.م6291عاماستقلالهاأوغنداونالتعاما،7.نحو

كمبالا.مدنهاوأكبرعاصمتها

للجمهورية.رئيعرأوعنداحكومةيرأس.الحكمنظام

بتصرل!أطقياموزيراثلاثينمنورأرةالجمهوريةرئيسيعين

الوطمية()الجمعيةأضأسيسيةاالجمعيةوتتكون.الحكمشؤون

أسبلاد.باالتشريعيةالهيئةوهيعضوا25من

السود،الإفريقيينمنالأوغندي!!معظم.السكان

أوغندافيعرقيةمجموعةالعشرينمنمجموعةولكل

للحميع.مفهومةلغةلأوكنداوليستقريبا،الخاصةلغتها

أكبرهمالبوغاندا،أيضايسمونوالذينوالغاندا،

وجنوبيوسطفيويسكنون،ثروةوأكثرهاالمجموعات

الأنظمةمنوالاجتماعيالسياسينظامهمويعدأوغخدا،

مأ679إلىالحغانداكانإفريقيا.وسطفيتطوراالأكثر

الذيبرلمانهموك!الكابيسمىالذيالخاصملكهم

لوكيكو.يسمى

منالكبيربالقدرأضساءاوتقوممزارعودالغانداومعظم

منجدرانهامنازلفيأخانداايسكن.المزارعفيالعم!!

ألواحمنوسقفهاوالإسمنتواللبنالمحروقالطوب

مموجة.حديدية

جنوبفيأخرىعرقيةمجموعاتثلاثوهناك

يعم!!.أم679حتىملوكلهماكانالغاندا،مثلأوغندا

الشمالجمطالكارموجنقولكنبالزراعةالسكانمعظم

جفافاالاكثرالمناطقفيأخرىعرقيةومجموعاتالشرقى

الكارموجنقرجالويلبدبقطعانهما.يتجوأ!ن،الشمالفي

متقنة.أنماطفيالملونبالطينشعرهم

تقليدية،إفريقيةدياناتالأوغنديينمنالعديديمارس

لسبةتباكما،النصارىمنالس!صاننصفمنوأقل

نصفمنيستطئأكثر.أصسكانامر%04نحوالمسلمين

أوغندافيالتعليميالنظامأنإلا.والكتابةالقراءةالس!طن

القرنمنمطلإلسبعينياتمنذحاذاتدهوراتدهورقد

توجدالبلاد.فيالمدنيةالاضطراباتبسببالعشرين

حصمبالا.فيماكيريريجامعة

حواليارتفاعهايبلغهضبةأوغندامعظم.السطح

فيكثيفةغاباتتنموأجحر.اسص!!فوفأم؟002

أعشابوهيالسافاناتغطيهأ!الشماومعظهما،الجنوب

الشرقيةالشماليةالمناطقبعضلينما،قصيرةشحيراتر

صحراوية.شمه

والغربية.الشرقيةالحدودمنأغربباالمرتفعاتتوحد

قمةوتصلم321.4إلىإلجونقمةتصلالشرقوفي

رونزوريجبالسلسلةفيم901.5إلىمارجريتاجبل

الشرقإلىالعظيماالاخدودوادييقع.الغربيالجنوبفي

بحيراتعلىالأخدودويشتمل.الغربيةالمرتفعاتمن

تصريفاالأبيضالنيلمنالغوتمثل.وجورجوإدواردالبرت

نهر.،النيلانظر:أوعندا.فيأطمياه

أوغنلىا

مححوردمحطقةأووطليمتره!

طرصممهحدحرلحهطحلةإ

اللحرسطحمستوىفوقارتعاع

ادوليهالحدودفيمرحغاليستالحريطةهده

/!تشادفردالياإالسوأتيوليالم!ص
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1114غندأو

،الارتفاعوبسببأوغندا،جنوبيالاستواءخطيمر

مناطقمعظمفىترتفعماونادرا،معتدلةالحرارةدرجةفإن

منأدنىأوالنهار،منتصفعندم92منأكثرإلىالبلاد

001منأكثرعلىأوغندامعظمتحصل.الليلفيأم6

سنويا.المطرمنسم

المحاصيلوتشمل،زراعيبلدأوغندا.الاقتصاد

الشاميةوالذرةوالمنيهوتوالفاصوأجاالموزالرئيسيةالغذائية

وقصبوالقطنالبنوتنتج.الحلوةوالبطاطاوالدخن

تتمتعللتصدير.الأعمالغالبفيوهو،والشاياسحكر

النحاستعدينويتم،المعدنيةالثرواتمنبالعديدالبلاد

كبرياتإحدىأوغندافيوتوجدكبير.مستوىعلىفقط

أوين،شلالاتعندالمائيةالكهربائيةالطاقةتوليدمحطات

البلاد.فيالرئيسيةالصناعيةالمدينةجنجا،مدينةفي

منبالقربكيلمبامناجممنالنحاسخامينقل

إلىثمومنجنجا،مدينةفيلصهرهالأفرأنإلىكاسيس

والبضائعالركاببواخرتمر.الكينيممبساوميناءكمبالا

البرتنهروفيكتوريا،وعلىوكيوجاالبرتبحيراتعلى

كم.6و021حواليأوغندأفىالطرقطولويبلغأيضا.

المسيحلميلادالأولىعامالمائةبحلول.تاريخيةنبذة

قدحاليابأوغنداالمعروفةالأجزاءتللثفيالناسكان

وقتفىونظمواالحديد،واستخدامالزراعةطوروا

عاموبعدالزعماء.يترأسهالحكومةشكلالاحق

أهمهاكانألمحليةالممالكمنالعديدنمتأم،003

كيتارا.-بنيورومملكة

،ام085عامحواليالمنطقةإلىالعربالتجارجاء

وأقوىأغنىأنشاواقدالغانداكانالوقتذلكوبحلول

موجزةحقائق

كمبالا.:صمةالعا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

2.كم88.352":المساحة

الكثافة-نسمة91)000/782أم(699السكان)تقدير:السكان

في%أ1،الريففي98%-التوزيع2،كملك!!شحصا82

السكان)تقدير61)507/671أم(199)تعدادالحضر.

نسمة..56025لم...م(1002

الذرة،القطن،النن،المينهوتالموز،:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الشاي،الحلوةالبطاطا،الشامية

.الحاس:لتعدينا

.أوغندا:الوطنىلنشيدا

)يرمزأسودلونمنأفقيةشرائطيتوسطالأليضالكركىطائر:العلم

(.)الأخوةوأحمر()الشروقرأصفرإفريقيا(إلى

انظر:.الصغرىالوحدةلصرفة.الشلنجالأساسيةالوحدة:العملة

النقود.

وهمالعمالالصورةفىويبدوأوغندا.ديالنقديةالمحاصيلأهمالشاي

.المح!ولذلكأوراقيلتقطون

كبيرجيعقالمملكةلهذهوكانبوغندا،سميتمملكة

والبعثاتالمكتشفونوصلجدا.متطورحكمونظام

ستينياتخلالأوغنداإلىبريطانيامنالتنصيرية

جعلتام،498عاموفىعشر.التاسعالقرنوسبعينيات

منلاحقوقتوفي.بريطانيةمحميةبوغندابريطانيا

وثلاثبوغنداتوحدتعشر،التاسعالقرنتسعينيات

أوغنداوحازت.بريطانيةمحميةوكونتأخرىممالك

المحاصيلوأصبحت.أم269عامفيالحاليةحدودها

انتهاءوبعد.أوغندالاقتصادأساساوالقطنالبنمثلالنقدية

دوراالإفريقيونأدىام،459عامفيالثانيةالعالميةالحرب

نأالغاندامنالعديدوأرادأوغندا،حكمفيالأهميةمتزايد

الاستقلالحركةأدت.مستقلةمملكتهمتصبح

الكاباكابينالعشرينالقرنخمسينياتخلاللاضوابات

البريطانيين.وبنبوغنداملك

،وصارمستقلةأوغنداأصبحتأم629أكتوبر9في

عرقيةمجموعةإلىينتميالذي،أبوتيميلتونأبولو

وكانتبسلطاتبوغنداحطتللوزراء.رئيسا،شمالية

.الأخرىالممالكمنالمركزيةالحكومةعناستقلالأأكثر

الثانيموتيزاإدواردالسيرانتخبام639أكتوبروفي

خلافاتنشبتوقدللبلاد،رئيسابوغندا)كاياكا(ملك

بطردأبوتيقامأم669عامفي.أبوتيوبينبينهخطرة

هربرئيسا.أبوتيجعلجديذادستوراوأعلنموتيزا



سد،وفاأ412

ا!ك!ورةافيأيصهرو.اكأئيسيااضحارياومركرهاأوعداعاصمةكمبالا

الحكومية.اطبانياأحد

عاموفي.مقرهالح!صميةالقواتداهمتحينموتيزا

وألغى،جمهوريةأوعنداحعدجديددمشوراقر،م7691

بوغندا.فيهابماالبلادفيالتقليديةالممالك

وأقامبأبوتيالأوغسديالجيشأطاحأم،719عامفي

الجيشقائدداداأمينعيدياللواءترأس.عسكريةحكومة

.الجديدةالحكومة

05إلى04مابينأمينعيديأمر،أم729عامفي

أوغندافييعيشونكانواالذينالآمعيويينمنتقريباألفا

أصبحواقدالاسيوبنمنالعديديكنلماالبلاد.بمغادرة

تجاريةأعمالايمتلكونكانوالكنهم،أوغندي!تمواطمين

أميناسعتخدمالآمسيويينطردبعدأوغندا.فيمتعددة

له.الموالينالجنودمكافأةفيأموالهم

قتالاندلاعإلىحدودينزاعأدى،أم789عامفي

عاموفي.الجنوبإلىتقعالتىوتنزانياأوغندابين

الاوغندي!تبمساعدة،اختنزانيةالقواتألحقت،أم979

وأطاحتالأوغنديبالجيشهزيمة،لأ!نالمعارضين

علىلأمينالمعارضونالأوغنديونو!ميطرأمينبحكومة

عسكريونقادةأطاح،م0891عاموفي.الح!صمة

منمكونةلجنةبرئاسةجديدةحكومةوشكلوابالحكومة

انتخالاتأحريتديسمبروفي.ومدنيينعسكريينقادة

كانالذيأبوتىوعاد،حدسدةمدنيةحكومةلتشكيل

مقاعدبمعظماحزبهفازوقدالبلاد.إلىالمنفىفييعيش

اتهم.أخرىمرةرئيساأبوتيوأصبحالوطنيةالجمعية

وبدأواالانتخاباتفيبالتلاعبمؤيديهأبوتيمنافسو

لأبوقي.للإطاحةعصاباتحرب

وحلوابأبوتيعسكريونقادةأطاحأم859يوليوفي

تيتووأصئالجنرال.الحكمعلىوسيطرزاالوطنيةالجمعية

يوريبقيادةالوطنيةالمقاومةحركةأنإلارئيسا،أوكيلو

بأوكيلو.للإطاحةعسكريةحملةلدأتموسيفيني

ينايرفيكمبالاعلىالوطنيةالمقاومةحركةقواتامشولت

عاموبنهايةللبلاد.رئيساوأصئموسيفينيأم،869

أوغندا،أنحاءمعظمإلىأصسلاماأعادقدكان،أم869

وعانت،والشرقيةأصشماليةاالحدودفياستمرأ!تالاوأحن

سنواتفيهتسببالذيالاقتصاديأررماراصأجلادا

الهيئةعلىأطلق.أسمياسياالاستقراروعدمالحرب

الفترةفيللمقاومةالوطنيالمجلساسمبالبلادالتشريعية

الجمعيةإلىالمجلساسموتغير.أم499و8691بين

مناقشةفيالجمعيةبدأت.أم499مارسفيالتأ!ميسية

موسيفيني.الرئيسعينهالجنةأعدتهاللبلاددستورمسودة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

قبائل،لداالجا!يلتون!لوأ،تيولرأحيرد،د19،اد

نو،لميلالحيرة،ياح!صتورلحيردهـ،ضأ

لاكممايعد،ااددم!!أ

منويتكونوويلزإنجلترابينأوفاسديقعسد.،أوط

كم،225إلىماوقتفيالسدامتد.ترابيومتراسقناة

فيواينهرمصبإلىالشمالإلىدينهرمصبمن

تلكصموداأقسامهوأكثرقائما.معظمهولايزالالجنوب

الملكإلىنسبةأوفاسدسمي.ومنتجمريبرست!تبينالتي

م697و784عاميمابينبناهالذيميرسياملكأوفا

ويلز.فيالسلتيينضدللدفاع

أيردندا،جمهوريةفيدينسترمقاطعةفيضاحيةأولمحالي

الأيرلنديةالمنخفضاتقلبفيداحليةضاحيةوهي

)النباتاتبالدربنمليئةواسعةمستنقعاتلها.الوسطى

ومركزالرئيسيةوالمدينة.زراعيةأراضروبقايا(المتفحمة

تولامور.هيالخدمات

سكانمن59%حوالي.الحكمونظامالسكان

أصحابكلينتمي.الرومانالكاثوليكمنأوفالي

أيرلندا.كنيسةإلىتقريبا،،الأخرىالديانات

ينتخبواحدادستورياكياناولاويسأوفاليتشكل

(.إيريان)دايلالأيرلنديالشيوخلمجلسأعضاءخمسة

تولامور.مدينةفيريفىمجلسالمحليالحكميتولى

ويعتبربالزراعةأوفاليمواطنيخمعم!يعملالاقتصاد.

أيضاهناكوتربىبالمزارعالعملأنواعأهمالماشعيةإنتاج



314فستلأوا

المزارعوتكثر.والدواجنوالخنازيروالأغنامالألبانماشية

الختلطة.

وبنجروالبطاطسالشعيرالمزروعةالمحاصيلتتضمن

)الحنطة(.والقمح)السلجم(واللفتالسكر

مدينةوتعتبر،التصنيعفىالسكانخمسيعمل

علىصناعاتهاوتشتملالرئيسىالصناعيالمركزتولامور

الطبيةوالتمويناتاللحومومنتجاتوالملابسالبناءمواد

صناعةهيأوفاليفيالصناعيةالنشاطاتوأهم.والنسيج

الأغذية.وتصنيعالهندسيةوالصناعاتوالنسيجالملابس

العددويعمل.الختلفةالصناعاتفيالسكانخمساويعمل

والتجزئة،بالجملةالتوزيعتجارةفيالسكانمنالأكبر

والرعايةوالتعليمالأطعمةصناعةفيبعضهمويعمل

أكثرأهميةالنباتيالفحمصناعةتكتمسب.والنقلالصحية

أيرلنديةمقاطعةأيفيمنهاأكثرأوفاليلاقتصادبالنسبة

فيالنباتيالفحملإحراقطاقةمحطاتوتوجد.أخرى

لقوالبمصنعوهناك،وشانونبردجوروديفيربينمنكل

الجديدةالغاباتتغطيتولامور.منبالقربالنباتيالفحم

.بلومسليفجبالومناطقالمستنقعاتأرضمنجزءا

طرقأورئيسيحديديةسكةخطبأوفالىلايوجد

خطعلىتولامورتقع.الرئيسيالطريقمعتربطهامحلية

تمر.أثلوتإلىأرلنجتونبورتمنفرعيحديدسكة

الشماليةالحدودمنصغيرةباجزاء7*ويلا6الطرق

طرقشبكةأيمنأصغرالأخرىالطرقوشسبكة.والجنوبية

.المستنقعاتوجودبسببأيرلنداأرياففي

وميثوستميثمقاطعتاأوفاليمنالشمالإلىتوجد

وتيبيراريلاوي!رومقاطعتا،الشرقإلىكلديرومقاطعة

.الغربإلىوروسكمونجالويومقاطعتا،الجنوبإلى

تدريجياوتنحدرمنخفضةمنبسطةأوفاليأراضيومعظم

للمقاطعة.الغربيةالحدوديشكلالذيشانوننهرنحو

المناطقفيالغزيرةالمتفحمةالنباتاتمستنقعاتتكونت

الشرقفىالمستنقعاتوأراضي.الضعيفالتصريفذات

معالحدودأمتدادوعلى.الواسعالنمستنقعمنجزء

.بلوملممليفجبالتوجدالجنوبفىلاولسمقاطعة

موجزةحقائق

.أم199عامإحصاءحمسبنسمة/44858:السكان

2.كم1)8!!:المساحة

فيرلين.باناقر،كلارا،،إدندريبير،تولامور،:الكبرىالمدن

الممتجات.والحليبوالأبقارالشعير:الزراعة:الرئيسيةالمنتجات

.الأخت!ماب،الح!ى،الرمل،النباتيالفحم:الأخرىالرئيسية

فيلجى،سلالةتعميانالأيرلنديةاللعةفيكلمتينمن:الاسمأصل

أيرلديا.أميراكانالدي

درجةومعدلالعامفيسمأ..الأمطارومعدل

يوليو.فيم51وينايرفيم55الحرارة

علىتدلشواهدالاثارعلماءوجد.تاريخيةنبذة

وبعد.مضتسنة000.9قبلأوفالىفيأناسوجود

فييوجدوكان.فيلجيويمملكةهيكانتبكثيرذلك

القرنفيأنشئوقد،أيرلنديسلتيديرأعظمكلونماكنويز

.شانوننهرعلىمطلاالخامص!،

تحتأوفاليبقيتنورمندي-الأنجلوالغزوبعد

تحتلامشعمارهاخطةهناكوكانت.الأيرلنديةالسيطرة

مقاطعةوسميتعشر،السادسالقرنفيماريالملكةتاج

نمتأسبانيا.ملكالثانيفيليبالملكلزوجهاتكريماا!للك

السالغالقرنمابينالفترةفيوأدندريوبيرتولامورمدن

مرصدفييوجدوكان.الميلاديينعشرالتاسعوالقرنعشر

فيتلسكوبأكبر،كاسلبيرفيالشهير،روسإيرل

.الميلاديعشرالتاممعالقرنخلالأمحالما

كاتب.م(1991-0091)شون،أوفاولين

القصيرةالقصصكتابةعلىمقدرتهأكسبتهبارز،أيرلندي

وسيررواياتوعدةمسرحيةأيضاكتب.واسعةشمهرة

ليلجنونالقصيرةقصصهمجموعةتتضمن.تاريخية

ام(؟)379النحاسمنعملةأم(،)329الصيف

الأخرىأعمالهوتتضمنام(.719)الناطقةالأشجار

أم(.)142العظيمأونيلأم(؟049)إيرينإلىارجع

إحدىفيتعليمهعلىوحصلكوركفياوفاولينولد

بالولاياتهارفاردوجامعةبأيرلنداكوركجامعةكليات

الأمريكية.المتحدة

سطحعلىأولأالطاعةفيهاتتمعمليةالأولمحست

ورقةإلىذلكبعدالطعةتنقل.دوارةلأسطوانةمطاطي

بطريقةالطاعةتتم.أخرىأسطواناتضغطبوساطة

ومنالمطاطإلىمطبوعةصفحةمنالحبربنقلالأوفمست

.الورقإلىثم

لصفائحالأس!إلفلزيةمنالعاديةالأوفمستطباعةتتم

المادةنقلويتم.الحجريةالطباعةانظر:.الحجريةالطباعة

خاصة.فوتوغرافيةطباعةبعمليةالصفائحع!ىطباعتهاالمراد

منالمرسومالتصميميأخذبحيثكيميائياالصفائحوتعالج

بطرقالأوفعستعمليةتستخدم،ولكنالحبر.فقطالطباعة

العاديبالنوعالطباعاتبعضوتصنعأيضا.أخرى

وأبارزةمنحوتةبلاستيكيةصفائحمنوبعضها،والفتحات

الجلاتينية،الأسطحمنوبعضها،الأحرفضغطصفائح

فلزيةشرائحهيالتيالغائرالنقشصفائحمنوبعضها

به.مغمورةخطوطفيالحبرتحمل
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اخحميرالكرات

أصممحةاسصواسة

ممتعطيةسطوالة

صميحةلاالمسطواسة
!3

-4-!محمولةصميحة
"سصواسةع!المطموعةعورقة

مطاطية،تعطيةأسطوالةإلىالمحبرأحت!لابنقلأصميحةاالةأسصرتتمرءإمما،اصعةاأعةأ!اااصميحةسةماففأ،الحجريةالأوف!ستطباعة

ا!.االةأسفرعلىالمحموا!ةاكورقةا!إأصش!تالظاسدوارغاالتعطيةأسطوالةفتقوم

علىالحجريةالطباعةبويقةالأوفحستطباعةتتم

الطباعةصفيحةتلف.أسطهواناتثلاثذاتمطبعة

منشريحةالصفيحةهده.الأولىاالأسطوانةحولالحجرية

الثقيلة.الورقةسمحهافيتقاربالزنكأوالألومنيوما

بطبقةمغطاةأخرىصفيحةعلىأ!مفيحةاهذهوتطبع

علىالتيالطبعةتطبعثمومن.المطاطمنمنبسطةرقيقة

وتجهز.أخةأ!ثااانةالأسصوأابوساطةالمحمولةالورقةفوقالمطاط

أضثبيتالملثبتاتتسمىشوأ،ذيةبأصابعأضةأضااالأمعطوانة

السطهحعلىضغطهاأثناءالمطلوبأصضعافيالورقة

التلاثذاتالمطابعينئلوخأنويمكن.المطاطي

الساعة.فيطبعة000.21إشى01ر...منأ!عطوانات

المطعة،تشغيلأثناءمخفيةتكونالأسطهواناتاهذه

صفيحةتزوداكتيالبكراتمنهائلبعددمغطاةفهي

والماء.دالحبرالحجريةالطباعة

الطهباعةأنواععلىمزاياعدةالأوفمستأحملية

الخشنالسطحإلىالطعةينق!!المرنفالمطاط،الأخرى

يجعلوهذابمأملسسطحإلىنقلهاعندالسهولةبذات

علىنطبعكناأ!كماخشنةورقةعلىالطباعةبالإمكان

الإوفستأحرىميزةهناك.أخرىبدائلأيأوصفيح

الأسطحمإيت!يفالأسطهوانةاعلىالذيالمطاطانوهي

نأيجبالذيالوقتمنلقللوهذابسهولةالمستويةغير

للطباعة.المطابعلتجهيزالعماليستغرقه

فيالعشرينالقرنبداياتفيالأوفعستتطويرتم

الصعفيحألواحعلىللطباعةكطريقةالمتحدةالولايات

تمالقريبالماضيوفي.والصناديقالصفائحلعمل

منتقريباالطجاعةصنوفمنصنفكلفياستعمالها

الأوفعستطباعةحلت.كلفةالأكثرإلىمخهاالرخيص

كانتالتيالحجريةالطاعةمنالقديمةالنماذجمحل

وأالحجريةالصفائحمنالورقعلىمباشرةتصئالطبعة

النقدية،الأورافالأوفستمطبعةتنتجأنيمكن.الفلزية

ومرشداتالمجلاتواغلفة،الخطهاباتوأوراق

والملصقاتوالصحفبالبريدالطلبات)كاتلوجات(

معظمطباعةفىالأوفحستمطسعةوتستخدم.أسشهاداتشا

الدوارةالغائرةالطباعةمعولالاشتراك.اليوميةأصحروا

إيضاحيةصوراالأوفعستيصنع(،أخرىطباعة)عملية

نعمئصورفيأيضاويستحدم.ودقيقةواضحةملونة

القديمة.الكتبمنالأصلطبق

فيوتستخدمتتحسنالأوشعستطباعةمازالت

صفائحأغطةنوعياتكذلكوتتطورجديدةأغراض

علىللطباعةالأوفعستتصميمتملقد.الحجريةالطباعة

الورقةتطبع.الورقمن(بحرةعلىمتصلة)ورقةشريط

رقيقةبطبقةمغطاةدوارةألممطواناتبينالشريطهذامن

الوقت.نفسفيالاتجاهينكلاعلىتبمالمطاطمن

والطباعةالفموئيالحفر،الطباعةأيضا:انظر

الضوئية.

روائيكاتبأم(.849-أ)698ليامأولمحلاهرتي،

أيرلنديةالغةالغيليةباللغةأعمالهمعظم،كتبأيرلندي

أوفلاهرتيقصصومعظم.الإنجليزيةإلىوترجمها(قديمة

النائيةوالقرىوالصخريةالقاحلةالأراضيابوصفمفعمة

تعكسأخرىأعمالهناك.وترعرعولدحيثآرانلجزر

مجهولة.مدنفيالمد!الفقرتصفالمتأخرةحياته
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انحبرالواقعيةالشديدةرواسهأوفلاهرتيرواياتوأشهر

السوداءالروحأيضاأوفلاهرتيأم(.كتب)259

ام(،)329سكريتأم(بم)289السفاكأم(بم)249

منالشبابيكافحالرواياتهذهفيام(.)379المجاعة

الساحقين.والضياعالقهرضدالمحرومينوالفقراء

الاقتصادفيقصيرةقصمصعدةأوفلاهرتيكتب

الربعزراعةفيمنهاكثيراوجمع.العاطفىوالنثر

تصفام(.)569أوفلاهرتىليامقمصأم(بم)269

بأحامسيسوالحيواناتالفلاحينأطفالالقصصهذه

الطبيعةوقوةالزمنمواجهةعنعاجزينباعتبارهم،إنسانية

.المدمرة

موسيقي.(م0881-9181)جاك،أوفنباك

وأوبريتاته.الفرنسيةالسمةذاالأوبريتابتدع،فرنسى

أوفنباكيقتبمم!ماوعادةمعظمها،فيوساخرةفكاهية

منالعديديسمى.أعمالهفيأخرىمؤلفاتمنالألحان

الخفيفة.أوالهزليةبالأوبراأوفنباكأوبريتات

القرنثلاثينياتفيالمسرحيةالأعمالتأليففيبدأ

09منأكثرالنهايةفيأكملحتىالميلاديعشرالتاسع

العالمفىأورف!يوسفيلهنجاحأولتمثل.للمسرحعملا

الستينياتفيمؤلفاتهأشهروظهرتأم(.)858السفلي

الجميلةهيلينوبخاصة،الميلاديعشرالتاسعالقرنمن

ودوقةأم(،)866الباريسيةالحياةأم(؟)864

ام(.)868لابيركولأم(بم)867العظيمةجيرولستين

أوبراوهوام()877عامشهرةأعمالهأكثرفيبدأ

وفاته.حتىتكتمللمالتى،هوفمانحكايات

عامباريسإلىانتقل.بألمانياكولونفيأوفنباكولد

قائدأوفنباكأصبحالتشيللو.كمانآلةلدراسةأم833

فرقةألسه!ثم،أم085عامالفرنسيالمسرحعلىفرقة

عرضتالتي،باريزيانالبوفوزهيأم855عاممسرحية

مواطناوأصبحسنواتلعدةالفرقةأدار.أوبرشاتهمنالكثير

.م0861عامفرنسيا

اشمتهركبيررومافيشماعرأم(.7-.مق)43أو!

الحب.فيالمستوىالرفيعةوقصائدهبأشعاره

منصغيركتابوهوالحبفنأوفيدأعمالأشهرمن

منهااثنينفيالخطابويوجهأجزاء،ثلاثةمنيتألفالشعر

.القارئاتفيهفيحدثالثالثالجزءأماالذكورالقراءإلى

ساخر.هزليبأسلوبمكتوبةوجميعها

وهو.أعمالهأحسنهوالتحولكتابأنأوفيداعتقد

عندوينتهيالخليقةبدءعنبالتحدثيبدأقصصيشعر

مستوحاةقصة002منأكثرعلىويحتويأوفيد.عصر

التيوالرومانيةاليونانيةالخرافيةوالقصصالأساطيرمن

طائر.إلىأمرأةكتحول،التحولموضوععنتتحدث

علىالأخرىالشعريةأوفيدأعمالبعضتشتمل

)التقويم(.وفاستىالقصةبطلاترسائلوهىالهيرويدس

رسالةوعشرينإحدىعلىالهيرويدسكتابيحتوي

الشهيراتالأساطيرنساءبينتبودلت،لخيالاوحيمن

الاحتفالاتيتناولفإنهفاستىشعركتابأما.وأزواجهن

السنويةوالأعيادوالتقاليدوالعادأتالرومانيةالدينية

التاريخية.للأحداث

اسمهوكان.الإيطاليةسولمونامدينةفيأوفيدولد

عامفيأوغسطسالإمبراطورقامناسو.أوفيدوسبابليوس

علىمعزولةصيدقريةإلىأوفيدبنفيالميلادبعدثمانية

الأسود.البحر

إلىفيهايتوسلالتيالأشعارمنالكثيرأوفيدكتب

وتوفي.تجاهلهاالإمبراطورولكنروماإلىبالعودةالملك

المنفى.فىأوفيد

.الأدب،اللاتيني:أيضاانظر

الشرقيالجنوبيالجزءفيسابقةومقاطعةمنطقةأو!ير!

دائرتيضمنأم097عاممنذأوفيرنوقعتفرنسا.من

لوار.-هوتيدائرةمنوجزء،دوم-دو-وبوي،كانتال

هىوعاصمتها2،كم889.25المنطقةمساحةوتبلغ

فيراند.-كليرمونت

الخامدةالبراكينمنسلسلةوهي-أوفيرنجبالتشتهر

الجميلةبالمناظر-الجنوبإلىالشمالمنالمنطقةتقطع

سكانهامعظمويعمل.الحارةالمعدنيةالينابيعمنوالكثير

.الأرضزراعةفي

.الهادئالمحيطجزرانظر:.أوقيالوسيا

وزننظامففى.والحجمالوزنلقياسوحدةالأوقية

منجزءاعشرستةمنجزءاالأوقيةتساويأفوارديبوا

فىأماجم(.934.28)5قمحة.5437أو،الرطل

جزءاتساويالأوقيةفإنوالصيدلانيالترويسيالنظامين

قمحة048أو،الرطلمنجزءاعشرأثنيمن

هذهكلفيالقمحةوحدةوتتساوىجم(.1.31)350

البضايمعوزنلقياسأفوارديبواأوقيةتستعمل.الأنظمة

الأمريكيةالمتحدةالولاياتفيالأطعمةمثلالعادية

الأوقيةأما.الأخرىالبلدانوبعضالمتحدةوالمملكة

وكانت.الثمينةالمعادنوزنلقياستستعملفهيالترويسية

الوصفاتلوزنالسابقفيتستعملالصيدلانيةالأوقية

)الصيدلة(.والمسلمينالعربعخد،الطبية
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السائليةالأوقيةتساوي،السوائلوزنقياسوفي

أوقية61السائليالباينتويساويميليليتر،5735.92

الإمبراطوريالجالونعلىالمبيةالسائليةالأوقيةأما.لعمائلية

الإمبراطوريالنظاموفىميليليتر..413128فتساوي

أوقية.عشرينالبايمتيساوي

والمقاييس.الأوزان:أيضاان!!

العربيةالدولعملاتانفر:.الموريتائيةالأوقية

موغ(.)حقاءموريتانيا)مورتحانيا(بم

تشتملالبحريةالطيورمنأحائلةاسم.شطالأوك،

طيوروتعرفالبحر.وببعاءالمورروالغلموتالدوفكيعلى

الأوكطيورمننوعا22يوجدوألسيد.باسمأيضاالأوك

الهادئوالمحيطأصشمالياالأطلسيالمحيطفيتعيش

الأوك،اطيوروتبدو.الشمانيالقطبومحيطالشمالي

-الأوكول!ش.البطريقطيورمث!ماحدإلىوتتصرف

أ!يران.11علىأغدرةايملك-للبطريقخلافا

ممتاردسباحةفهي؟البطريقطيورمثلالأوكطيورر

أغويةاباجنحتهااداءعمربسرعةتندفعحيثالماء،تحت

طيورتتغذىا!ترات(.ا)ذاتالم!!فةبأرجلهامنقادة

وتصطاد.ال!خرىالبحريةوالحيواناتبايلأسماكايلأوك

الماء.فيبمطاردتهطعامها

وتتفاوت.قصيرةوأرجلمكتنزةأجسادالأوكلطيور

أسعودريشولمعظمها.سمء7و51بتماالطولفي

فيهابما-أنواعهاوبعض،رماديريشولبعضها،وأبيض

وأيحض،أسودريثرله)أعلاه(،الصورةفييدوكماالدوفكي،

!مالشحالىالسصروديالأوكطيورتعيش.الأوكاطيوركأغلص

الصحرية.الحرروعلىالمحرفيأعشاشهاوتبي.العالم

وهي،اطراناعنعاحرةبحريةرااصيوكات.العظيمةالأوكطيور

لحلولالطيورهدهالقرضتوقد.احش!الىاالكرة!كروطيورمن

عتر.التاسعالقردمحتصص

زاهية.ألوأنذاتوأقدامأرجللها-والبفنالغيلموت

التناسلى.فترةحلالالألوانزاهيةمناقيرأيضاالبف!ولطور

التناسل-فترةباستثناء-العامكلأاللأوكاطيورتقضي

فيالصمخريةالجزرعلىأعشاشهابناءإلىوتمي!!أجحر.اشى

التعشيشمواقعإلىوتعودأ!هيور،11آلا!منمحموعات

بينأعشاشهاالأوكطيورمعظمتقيم.عام!4نفسها

الجبالنتوءاتأو،الأرضكأجحوروداخلالصحور،

)بيضتين(أوبيضةالطرأنثىوتضع.الصخريةوالجروف

أسابيع.وستةثلاثةبينماتتراوحمدةخلالتفقس

عضوهوجيرفاولأيضايسمىالذيالعطموالأوك

الذي-الطائرهذاوكان.اللأوكعائلةمنمنقرضمشهور

وكان،الأوكأنواعأكبر-تقريباالإوزةحجميعادلكان

عامعظيمأوكآخرالصيادونقتلوقد.الطرانع!عاجزا

.أم448

نهرحولالرطبةالغاباتفييعيعقنادرحيوانالأوولب

الأوروبيينالمكتشفينبوساطةاكتشافهتمبافريقيا.الكونغو

،الأكتافعندام،5الأوكابطوليبيئ.أم009عام

عنقمنأقصرعنقهولكن،الزرافةفصيلةإلىينتميوهو

غامقكستنائيلونذوجسموللأوكابكثيرا.الزرافة

وأعلىالأردافعندبيضاءخطوطمعأبيضووجه

ويقتاتشعر.بهماصغيرانقرنانوللأنثى،السيقان

منفرداويتنقل،والحبوبوالفواكهالشجرأوراقالأوكا!

ولهوالبشرالنمورهمااشئيسيانوعدواه.أزواجفيأو

مرهف.سمع

الزرافة.أيضا:انظر

ألتراليا.فىانتشاراالأشجارأنواعأكثرالأوكاليدوس

تماما،مغطاةتعنييونانيةكلمةمنالاسماهذااشتقوقد

الأوكالبتوسالأستراليونويسمي.الثمرةشكلإلىإشارة
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ومعلزجا،راتينجياصمغاتفرزالثمارلأن،الصمغأشجار

خاصةوبصورةالاسمهذاالناسيستخدمذلك

وبعضمصرفيويسمى،الأملسالقلفذيللأوكالبتوس

الكافور.العربيةالبلاد

نوع.006منأكثربهكبير،جنسوالأوكالبتوس

فيطبيعياينمومنهالقليللكنأسترأليا،الأصليوموطنه

زراعةتمتولقد.الهادئالمحيطوجزروماليزياالفلبين

،أخرىبلادفىالأوكالبتوسمننوع002منأكثر

المقاومةالنموسريعةالأخشابأشمجارمنلأنهاوذلك

الملامحأبرزمنالانالأوكالبتوسويعد.للجفاف

المتحدةالولاياتفيالمتنزهاتتنعسيقفيالشائعة

يعرفكانمماوأجزاءإفريقيا،وشرقيوالبرتغالالأمريكية

وتشملالأسود.البحرشاطئعلى،السوفييتيبالاتحاد

وصمغالأزرقالصمغأوروباغربفيالشائعةالأنواع

أوراقهرأئحةمنالأخيرأسمويشتقتسمانيا،فيالسيدر

فيأيضاالأوكالبتوسأفسجارتزرعكما.فركهاعند

لجمال،العالمجم!إنحاءفيوالحدائقالمتنزهات

وبذورها.وأزهارهاالخضريمجموعها

قارةفىالطبيعيةالمشاهدالأوكالبتوسأضعجارتسود

وفيالداخليةالمناطقفيتقلولكنهاوتسمانيا.أستراليا

المطرة.الغابات

الأوكالبتوسيوفر.الأوكالبتوساستعمالات

أيضايوفركما،الصلبةالبناءأخشابمنعديدةأشكالأ

ويستعمل.للسملاللازموالرحيقوالتانينالزيوت

حمحر*كاك!--رزرز!

البيإلىمائلأحمرحس!الهالزرافةفصيلةمنحيوادالأوكماب

ديالأوكا!احيواناتتعيش.أرحلهفيبيصاءوحطهوطأليضووحه

إفريقيا.فيالكونعولنوالمطيرةأمخاباتا

أهملكنأيضا،الورقصناعةفيالأوكالبتوس

وأرياحكمصداتواستعمالهالظلتوفيراستعمالاته

جمالية.لأغراض

منعديدةأنواعأوراقالكوالاحيواناتوتأكل

عصارتهاتنسابالتيالأنواعتفضلوهي.الأوكالبتوس

أشجارإلىالكوالاتنتقلالعصارةتقلوعندما،بغزارة

منعالمحتوىبهايوجدالتىالأنواعتختاروهي.أخرى

المفضلوالطعام(.الأوراقفيتوجدزيتية)مادةاسمينيول

أورأقهوويلزونيوساوثكوينزلاندفيللكوألا

أوراقأيضاتأكلكما.الأزرقالصمغذاتالأوكالبتوس

الودكوأشمجارالصهـإلأحمرذاتالغاباتأوكالبتوس

الكوالاطعامفإنفكتوريافيأما.المبقعالصمغوأشجار

المن.صمغأشجارهوالألمماسي

الأخشابذاتالأشجارأطولالأوكالبتوس.الوصف

الجبلرمادأشمجارارتفاعيصلفقد.العالمفيالصلبة

الأوكالبتوسأشجارومن،م001إلىالكاريوأشجار

،السيقانمتعددةقزميةأشجاروهي،المليأشجارأيضا

أشجاروتتفاوت.القارةمنجفافاالأكثرالمناطقفيوتنتشر

مستقيمةأشجاربينماالشكلمن-حيثالأوكالبتوس

الصمغأشجاروبينالكثيفةالغاباتفيتوجدعالية

قممعلىتوجدالتيالكثيرةالعقدذاتالملتويةالثلجي

المكشوفة.الجبال

الأوكالبتوسأزهارفيوالتويجياتالكأسياتوتتصل

وتغطيالغطاء،تسمىواحدةقلنسوةمنهالتتكون

وهى،البرعمفيالتذكير()أعضاءالأسديةكلالقلنسوة

الناسمنكثيرويسمى.الزهرةتتفتحعندمالأعلىتبرز

تحويخشبيةأغلفةوالثمار.المسمغجوزةباسمالثمرة

والشكلالحجمفيكثيراالأغلفةوتختلفالبذور.

إلىالوصولالطيعةعلماءويستطيع.الأنواعباختلاف

طريقعنالأوكالبتوسشجرةنوععنجيدةمعلومات

قلفها.أ

الشابلأشجارالاسمهوالممغ.شجار

قلفهالأنملساءوسيقانها.القلفملساءالأوكالبتوس

أنواعتحتفظذلكمنالعكسوعلى.سنةكلشساقط

حياتها.طوالبقلفهاالأخرىالأوكالبتوس

المعروفةالقلفملساءالأوكالبتوسأشجارأهمومن

الصمغأشجاروقريباتهاالساحليةالمبقعالصمغأشجار

أشجارالأخرىالصمغأشجارومن.الليمونيةالرائحةذات

المسمغأشجاروتنمو.الأبيضوالساليالثلجيالصمغ

منالوحيدالنوعوهيالأنهار،ضفافعلىالأح!ر

القارةبعرضمناطقفيتنموالتيالصمغأشمجار

الأستراليةالمنطقةفيالشبعصمغاشجاروتنمو.الأسترالية



يتز،لبتوسكاالأو814

قلفهامنظرمناسمهااشمتقوقد،الجديمدارشمالي

.الأشباحتشبهيجعلهاالذياللامعالأبيض

النقودتقذاتالممغأشجاراسميطلقالشائأنمن

الشرقىالساحلعلىينموانالأشعجارمننوعينعلى

الناعمةسيقانهاقل!علىالنقولقوتوجد.الأمشراليا

بفراشاتخاصةيرفأ!النقوشرهذهتسببالبيضاء.

الجديدةالنمواتوتأكلأغل!اتحتتحفرحيث،صغيرة

سصحه.علىندباتيتركمما،الطرية

الأوكالبتوسمنتماماألمحتلغ!ةالعديدةالأنواعمن

والصمغالأحمرالصمغعليهمايطلقمثمهوراننوعان

الختلفةالأنواعومن.أخشالهمالونبسببوذلكالأبيض

فمثلا.الزرقةإلىيميلقلف!أسهالذيالأزرقالصمغأيضا

ناعمةساقهاالشحل،سهميةشعحرةالأزرقسيدنيعممغ

تنمووهىقليلا.خشنأغلفالكنناعمةأيضاوأفرعها

ويلز.لنيوساوثالساحليالشرلططولعلىأخاديدفي

اشتىالأصفراأصمغاأشجارفإنذأ!ك،منالعكسوعلى

اعاأجاأعشراجنوبىفيالأزرقالصمغعليهايطلهت

أستولركاالأوبانباتيةقرالةأ!او،مبرقشأملسقلف

وجنوبىف!صوريافيالجافةا!ناطهتشيتنمووهي،الراتينجي

ليا.أسترا

طويلةزراعتهاعندالسكرصمغأشمجارت!صن

تصبحربماولكنها،تزرععندماالقلف!وملساءمستقيمة

سطحمستوىمنقريباالطبيعيمحيطهاشيوملتفةصغيرة

أمشراليا.شرقجنوبيفيالبحر

القلفأشجارتشملالأوكالبتوسوأشعجار

البيضاء،المجدولالقلفوأشجارالحمراء،المجدول

الأوكالبتوسولأشجار،البنيةالمجدولالقلفوأشجار

،غائرةخطوطبهأسودأوغامقرماديقلف!اشاتينجية

تسمانيا،أوأ!شرالياغربيجنوبفيتنمووهي

الراتينجيةالأوكالبتوسأشجارالمجموعةهذهوتشم!!

الماجا.وأشجارالأوراقورماديةالأوراقفضية

قاعدةعندخشنقلف!السوداءالقاعدةولأشجار

ناعمفهووالأفرعللساقالعلويالجزءأما،الساق

أشجاروهي،أبيلولاريأنواعهأشهرومن.الملمس

ويلزونيوساوثكوينزلاندفيالغاباتمناطقفيتنمو

وفحتوريا.

مننوعالأوكالبتوسزيت.ري!،الأوكالبتوس

وأه!ا.الأوكالبتوسأشجارأشراثمنيستخرجالزيوت

وفيبالبخارالدلكعيلياتفياستخدامههواستخداماته

.الزكاممنيعانونالذينلأولئكالأنفيةالمرشات

.البخاريبالتقطيرالأوراقمنالزيتويستخلص

أشجارمننوع006منأكثريوجد.الأشجارأنواع

تجارياالزيتاستخراجفىيستعمللاولكنالأوكالبتوس

.الأزرقالماليهوايمانواعهذهوأهمنوعا.21منأقلإلا

صناعةفيالاوكالبتوسزيتيستخدم.الاستعمالات

الغنيةالزيوتوتستعملوالعطور.والمطهرات،الأدوية

الدواءوأقراصوالنشوقالمراهمصناعةفيبالسينيول

التيالصناعيةالزيوتوتستعمل.المضمضةومركبات

والصابونالمطهراتصناعةفيالفيلاندرينعلىتحتوي

فيفتستعملبيبرشونعلىتحتويالتيتلكأماأصسائل.ا

باستعمالالعطورصناعويقوم.الصناعيالنعناعصناعة

الجيرانيلوخلاتسيترونيلالعلىتحتويالتيالزيوت

طيبة.روائحذاتوهي

الأورأقبقطعالعماليقوم.الاستخلاصعملية

البخاريمررحيثالتقطير،معملإلىمجموعاتفيونقلها

وعاءمنالماءوبخارالزيتيتبخرحتىالأوراقعلى

سائل،إلىثانيةمرةوتتحولتبردث!ا،مكثفإلىالتمخير

وتستغرق،عزلهعندئذويمكنألماء،افوقيتإاأيصفوو

ساعة.18وساعتينماب!تستخلاصالاعملية

زيتمنمتريطن002نحوأسترالياتنتج.الإنتاج

أرباعثلاثةنحوويلزنيوساوثوتنتجمشويا،الأوكالبتوس

فيالزيتتنتجالتيالأساسيةوالمناطة!.الكميةهذه

منالجنوبيةوالمناطقالغربيةيالونجهيويلزنيوساوث

وتعدفكتوريافيالصناعةمركزهيوبنديجوتايلاند.

منتظم.بشكلتنئالزيتالتيالثانيةالولاية

أقدممنواحداالأوكالبتوسزيتيعد.تاريخيةنبذة

فيمهماعنصراأصبحتالتيالألحشراليةالنباتيةالمنتجات

بمحاولةبوسيستوجوزيفالصيدليقاموقد.التجارة

داندينونجفيتجاريبشكلالأوكالبتوسزيقلاستخلاص

الصناعةهذهأصبحتوقدام،852عامفكتوريافي

ذلكبعدأسترالياوظلت.أم009عامبحلولمستقرة

للخمسينالأوكالبتوسزيتلتجارةعالمىموردأكبرتمثل

التالية.عاما

متريطن000.1بلغحيثقمتهإلىالإنتاجوصل

والمسبعينياتالستينياتفيتناقصثمأم،479عامفي

إفريقياوجنوبوأسبانياوالبرتغالالصينأصبحتعندما

الأساسية.الموردةالدولهي

زيتمنالسبعينياتفيأ!شراليااستوردت

الأستراليونالمنتجونبدأثم،صدرتمماأكثرالأوكالبتوس

التقطععمليةفيالحدشةالالاتاستخدامفىذلكبعد

ابتدعولقد.العالميةالمنافسةلمواجهةوذلك،والتدأول

إلىإضافةالأشجار،زراعةفيحدسةأساليبالمزارعون

صعوبة.أكثرجمعهاكانالتيالقائمةالأشجار
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كانربما.م(4691-0881)شون،أوكايسي

أحياءفىولد.عصرهفىمسرحىكاتبأشهرأوكايسى

شهرتهونال،كبيرةبدرجةذاتياتعليمهوكانالفقيرةدبلن

هىلهمسرحياتثلاثالكنسىدبلنمسرحعرضعندما

والبيكوكجونوام(؟)239ببندقيةمسلحرجلظل

تعالجأم(.)269والنجومالمحراثام(،)249

بينالفترةفيأيرلنداشهدتهالذيالعنفكلهامسرحياته

الاستقلالأجلمنحربهاخلالأم429وأم619عام

المسرحياتهذهخلالومنتلتها.التىوالفترةبريطانياعن

ألمجردةوالمثالياتوالشعاراتالأنانيةأوكايسىصور

وتزخر.وغيرهالوطنجامثلوالسعادةللحياةكأعداء

وقد،بالحياةنابضوأسلوببشخصياتالمسرحياتهذه

وواقعى.قويبأسلوبكتبت

نأبعدام269عامإنجلتراإلىأيرلنداأوكايسيغادر

فيعرضهاأثناءشغباوالنجومالمحراثمسرحيتهأثارت

أنهاضماهدهامنبعضاعتقدحيث،الأولالأسبوع

عاموفيوالنساء.الأيرلنديينالوطنيينسمعةشوهت

رفضأنبعدالكنسيالمسرحعنأوكايسيأبتعدأم289

كانتوقد.الففيةالكأسمسرحيتهعرضالمسرحهذا

نغمةتتبنى،المبكرةأعمالهشأنشأنها،المسرحيةهذه

الشخصيةيحطمكنشاطوتصورها،للحربمناهضة

أيضاالمسرحيةهذهطورت.كماالبطولةوروحالفردية

وقد.المبكرةأوكايسيأعمالفيالمضمنةالتعبيريةالميول

مسرحياتهفيأهميةأكثروالتعبيريةالرمزيةمذهباأضحى

نهايةإلىتاريخهايرجعالتيتلكخصوصا،اللاحقة

وخمسينياته.العشرينالقرنأربعينيات

التيأوكايسيمعسرحياتشخصياتمعظمكانت

الأربعينياتوبدايةالعشرينالقرنثلاثينياتخلالكتبها

جذريبتغييرتناديالمسرحياتتلكوكانت،ثوريين

الغبارالفترةلهذهالدراميةأعمالهوتشمل.للمجتمع

لشخمىحمراءورودأم(بم049)الأرجوانى

أم(.9)42

موضوعاتتناولإلىأوكايسيعادلاحقوقتوفي

بالسيطرةتستبدلوكأنهاأيرلنداصوروقد.أيرلندية

الكاثوليكيةالرومانيةأيرلنداكنيسةسيطرةأجريطانيةا

الفترةلهذهمسرحياتهتشمل.الجديدةالتجاريةوالطبقة

ام(،)559الأسقفمشعلةأم(؟)949دانديكوك

غيرأوكايسيكتاباتأهمإنأم(.)589ندالأبطبول

والتي،الذاتيةسيرتهتتناولالتيالستةمجلداتههىالدرامية

هذهجمعتوقد.ام569وام939عاميبينأنتجها

الولاياتفيمرةأولظهرتواحدةطبعةفيالمجلدات

بالحياةنابضةصورةوهيبيتى.فيمراةبعنوانالمتحدة

بدايةفيودبلنأوكايسيحياةتتناول،بالحيويةمفعمة

العشرين.القرن

أوغسط!.:انظر.أوكتافيان

منهاكلشكونكيميائيامركبا18منواحدالأوكثان

منوالأوكتان.هيدروجينذرة81و،كربونذرات8من

يسمىأوكتانوهناك.للبترولالرئيسيةالمكونات

يأإلىلتحديداختبارخليطفييستخدمايسواوكتان

.الأوكتانعددانظر:المحركخبطاتالبتروليقاوممدى

أكثرالمحركخبطيمنعالأعلىالأوكتانعددذوفالبترول

الأقل.الأوكتانعددذيالبترولمن

تسمىكيميائيةمجموعةإلىالأوكتانينتمي

وجميع.الهيدروكربون:نظرا.الهيدروكربونات

الاشتعالشديدةوجميعهالها،لونلاسوائلالأوكتانات

صيغلهاذلكومعح،أ+88الجزجيةالصيغةنفسولها

وفيزيائيةكيحيائيةصفاتلهايكونوبالتالى،مختلفةبغائية

أيضايسمىالذيالعاديالأوكتانيغليمثلا،.مختلفة

عندالايسوأوكتانيغلىبينما،م7.2551عند9أوكمان!

بصفيغنيتعدينيصناعيزراعيقوأوعرائيا

كانتأم199حتىأم029عامومنذأوروبا،شرق

)السابق(،السوفييتيالاتحادجمهورياتإحدىأوكرانيا

وفي.الاششراكيةالسوفييتيةأوكرانياجمهوريةاسمتحت

عامالاتحادذلكزلزلتالتيالاضواباتأعقاب

فيرغبتهاوأظهرتاستقلالها،أوكرانياأعلنت،أم199

مساحةتبلغ.المستقلةالدولكومنولثإلىالانضمام

نحووسكانها2،كم306)007أوكرانيا

،ام699عامتقديراتحسب،نسمةء2؟000/894

كييف.العاصمةمدنهاوأكبر.المدنفيثلثاهميعيش

البلاد،سكانمن%73الأوكرانيونيشكل.السكان

بين!ا،الخاصةوتقاليدهالغتهالهاسلافيةمجموعةوهم

ويشكل،السكانمجموعمن21%الروسيشكل

واليهودالبيضوالروسوالبولنديونوالبلغاريونالمولدوفيون

هذهتعاونالأوكرانيةالحكومةوشجعت.النسبةبقية

بعضها.معالأقليات

أثناءمحظوراأمراالكنسيةالطقوسممارسةكانت

أرثوذك!منالأوكرانيينأنإلا،السوفييتحكما

عامالحظررفعأنإلى،بذلكيتقيدوالم،وكاثوليك

قوية.أسريةبروابطالسكانمنالريفيونيتميز.أم099

الموسيقيةآلاتهمأشهروتدعى،الموسيقىالسكانيحب
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الشريطيرمز.م1!29عامفيالأوحصا!العلمتيتمأوكرانيارموز

القمححقولالأصفراأ!شريصاايمتلىسمماالسماء،إلىالعلمديالأررق

أغرداأواحرإلىكاريحهيعودتصميماا،الاشعارويحم!!.أو!صانيا!ى

.الميلاديالعاشر

أحرىدولسمعيحدهاأورولا،شرقيحو!فىكميرهدولةأوكرايا

الأمود.البحرإلىبالإضالة

شارع)أعلاه(كيرشاتيك.مدنهاوكرىأوكرالياعاصمةكمف

المدية.وسطمحترقاويمتدالألتمحارتحفهعريص

موجزةحقائق

كييرو.:العاصمة

االأوكرالجة.:الرسميةاللغة

!راليا.أو:الرسميالاسم

حو!-شمال:المسافاتأسعد.ك!3062لأ007:اللساحة

كم.0012:الساحلطول!-،3331عر!-شرق،كم885

سطحمستوىفوقم1602حو!رلا،حاارتفاعأعلى:الارتفاع

الأسود.المحرساحلعلىالسحرسص!اثمستوىارتفاعأدنىالمحر.

الكتافة،لمسحة)669100041852ء:تقدير:السكانعدد

33%الحصر،دي%67:السكانىالتوزيعح-2السمة87ليةا!س!طا

السكادعدد،نسمة15لم274607ء:أ686تعداد.اهـيرو1!ى

لسمة.د20006363ء.100تاقدير

،الدرة،الألبالىالأبقار،لحوماحشير،ا:الزراعة:الرئشميةالمنتجات

الصساعية،الأسمدة:المناعةالقف.،التعالسكر،لححرالبطاطعي!.

.التلاحات،الأعذيةصاعة،الآلاتوالفولاد،الحديد،اينسوحات

الملح.،الطبيعيالغازالمسحنيز،،الحديد،الححريانححماا:التعدين

لعد.تصعصلمأوكراليا:الوطنىالنشيد

ردوفيت.احطا:العملة

مدنفيأقدمها،تحمئجامعاتأوبهرانياوفيبندورا.

واوديسا.زأغوفحصييف

منأوكرانياأراضيمعظمتتألف.والمناخالسطح

،الجنوبمنالأسودالبحريحده،خصيبممبسصأسه!

والدونتزالدنيبرالأنهاروأهم،الغربمنالكرباتوحبال

فمعدلبارد،شتاءأوكرانياأراضيمعظميسودوالدنيستر.

فيم521إلىصيفاترتفعالصفر،تحتم04ينايرحرارة

57بينفيتراوح،وثلوجأمطارمنالتساقطأمايوليو.شهر

.الجنوبفيسم25و،الشمالفيسم

واللحومالبنجرأوكرانيامزارعتنتج.الاقتصاد

فىالقمحرأسهاوعلى،الحبوبوكذلك،والألبان

وتتمئ.والتبغوالشوفانوالذرةالشعيرعنفضلا،الجنوب

الحديدوخامات،الطبيعيوالغازالفحمامنبثروةأوكرانيا

المواردهذهعلىنمتوقد،والملحوالزئبة!والمنجنيز

ودنيبروبتروفسكدونيتسكمدنحولهامةصناعات

الزراعيةالآلاتالممناعية،السلعوأهم.وخاركوف

والقاطراتوالكيميائياتالأغذيةوصناعة،والأسمدة

.والشاحناتوالسفن

التاسعالقرنخلالبالمنطقةقامت.تاريخيةنبذة

كييفمدينةحولروس،تدعىسلافيةحضارةالميلادي

المغولقبائلاجتاحتهاالتيالشرقيةاسملافيةالولاياتأولى

مأ034عاموحوالي.أم042عامالتتارباسمالمعروفة

أهاليها.واستعبدتاولتوانيا،لبولنداأوكرانياخضعت

باسمعرفتأوكرانيافلاحيمنعصمالاتقاومت

وقعتحتى.القوزاقانظر:،البولنديالحكمالقوزاق
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الدوليةالحدودثيمرجعاليستالخريطةهده

،ام597عامالروسسيطرةتحتأوكرانياأراضيمعظم

البلشفيةالثورةقامتأنإلىعليههوماعلىالحالواستمر

وامتدروسيا.فيشيوعيةحكومةوتشكلت،أم179عام

مأ229عامفيأصبحتالتيلأوكرأنياالشيوعيالنفوذ

اتحادأساستشكلكانت،جمهورياتأرلغمنواحدة

ألاشترأكية.السوفييتيةالجمهوريات

علىالاستيلاءفىالحكومةبدأتأم929عاموفي

منالالافبمئاتودفعت،الصغيرةالفلاحينمزارع

الوسطىوآممياسيبرياإلىذلكعارضواالذينالأوكوانيين

علىالاستيلاءفيالحكومةلحسياسةأدتوقد.لهمعقابا

،بالناسمنكبيرةأعدادوموتالمجاعةتفشيإلىالحبوب

.أم339-3291عامي

04منمؤلفةقوةقاتلت،الثانيةالعالميةالحربأثناء

،الحربوبنهاية،والألمانالروسمنكلاأوكرافيألف

المعارضةولكنأوكرانيا،علىالسوفييتهي!نةعادت

وحقوقبالتحررتناديجماعاتوتألفت،اممتمرت

القرنمنالثمانينياتنهايةحتىالسبعينياتخلالالإنسان

مؤيديهم.علىالقبضإلقاءمنالرغمعلىالعشرين

تشرنوبل،فيالنوويالمفاعلكارثةأعقابوفي

ضحايا،منعنهانجموما8691،عامكييفقرب

برلمانأعلنحتى،السوفييتىالحكمعلىالسخطتزايد

ألاتحادقانونعلىالأوكرانيالقانونأفضليةأوكرانيا

أوكرانياأعلنتالتاليالعاموفى.أم099عامالسوفييتي

كومنولثلعضويةالانضمامفيمإلرغبةاستقلالها،

عاصممهبلدإفلبملهاحرى6وط!بةعاصمة6دولبةحدود!اوكرائيا
طرو?
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حمض،ليكاالأوكز422

الاتحادجمهورياتبعضمنالمؤلف،المستقلةالدول

(.)السابقالسوفييتي

المودموعةفيصلةذاتمقالات

سيعاستو!ألحرأروهـ،

يودأحميميرايساودأ

راستا،شفحتس!صالأسودااصحرا

لالأوابميرشا،دجاليسيا

اغرمافكورحا

اغوراتا!ر،لحشرلدا

الستقلةالدولكوممولص!رالدنير،

كييصبتروفسكلمجرود

ا!وثليتسكود

لطاياروتنجا

حمفرأجككراالأواحمف!.حمصالأوكزالدك،

أصاتاتاواتالخصرارمنأنواععدةفييوجدعضوي

فيو،أجوتامسيوماملحهيئةعلىب!-هـةيوجدوهو.الأخرى

مجموعةم!أخرىنباتاتهـفي،الحميضنباتعصارة

أيضاموجودوهو.الرومي!ضونباتالبريالحميضنبات

.الحلوةوالبطاطاأحسبواأطماطمواالسبالوالراوندفي

.الزمانقديممنذومعروف،الإنسانجسمينئفيوهو

تصنيعفيالأوكزاليكحمضالمصانعتستخدم

والطلاء.الدهانوإزالةالقشقبعاتوتبييضالأقمشة

ككاشمف!بكثرةال!جمياءفيالحمضهذاويستعمل

معمعقدةمركباتأجكثزاالأوحمضوي!ضن.تحليلي

يستخدمفهوأسسبباوأصهذاالحديد،وحاصةظزاتعدة

أحطسية.اوالترمباتللصدأكمزيلأيضا

لسخينطريقعنتجارياالحمضهداتحضيرويمكن

عنأو،الصوديومهيدروكسيدمعالصوديومفورمات

سائلعلىال!صبونأكسيدأولغازفقاعاتإمرارطريق

المركز.أصوديوماهيدروكسيد

شفافةبلوراتهيئةعلىالأوكزاليكحمضيوجد

ماإذاجداسامةوهيالماء.فيللذوبانوقابلةاللونعديمة

وهي2)+ههح(.ي!022هيالكيميائيةوصيغتها.ابتلعت

هيأ!ميغةاوهذه.م51051.حرارةدرجةفيتذوب

الماء.ذرتيفيمبينهوكما،الهجدراتثنائيةالصيغة

البلوراتتفقدم0051حرارةدرحةعندتسخنوعندما

.راتالهيد:نظرا.(2)+ههحلصيغةاوتصبحء،الما

الحميض.؟لحمضا:أيضانظرا

العامالمساحأم(.828-1)785جون،أوكسلي

مناطقاكتشافاتهفتحتوقدأمشراليا.فىويلزلنيوساوث

.للاستيطانواسعة

عاملاتمتسلالىنهرامتدادعلىا!اقعةااطاطهتاكتحتمروأوكسلىجون

الديوهو.ماكووريلصضفا!طولع!لعتةقادكما.أم781

المسطقتين.علىماكووريبورتشلمربولسهولاسمياطله!

وأيمجوزيصحودوأسد

فيصسليأزرثموأصر

فيآلىشهامكير

أضحقوابإنجلترا،يوركشاير،

ام9!7عامبالأ!عطول

بحريا،صف!ضالط

!*كامبحرامشواتبضمعوأمضى

وقد.الامشراليةالمياهفي

علىالحصولفي!
أوكسلىجون

ساوتليوفيرسميةوظيفة

عاموأصبح.ذلكأجلمنمحاولاتبعدةقيامهبعدويلر؟

حاكمهاعهدفيأطمستعمرةعافامساحام1812

.ماكويريلالتلاد

بالول!ياتكاليفورنيا،ولايةمدنإحدىأوكلاد

نسمة.372)422سكانهاعدديبين.الأمريكيةالمتحدة

وتم.الولايةفيازدحامابالسفنالشحنمراكزأكثرمن

علىفرانسيس!ضسانمدينةمنكم8.4لعدعلىالمدينة

بامعمها.ا!سممىللخليجأسشرقياالشاطئ

كاليفورنيا،فىالذهباكتشافبعدأوكلاندأنشئت

سانمنبالقربالخلئالشرقيمنطقةوتمتد.أم848عام

بعضإنحتى،الذهبنحوالاندفاعمركزفرانسيسكو،

سميتوقد.هناكإلىبحثهمامتد،أ!ذهباعنالممقب!ت

التيالبلوطأشجارإلىنسبةأجلوط(اأرض)أيأوكلاند،

تلالها.فيتنمو

منطقةمساحةأما2.كم012نحوأوكلاند،مساحةتبلغ

قلبفي،ميريتوتم!حيرة2.ك!ا4لم602فهيأوكلاند،

التيالمائيةالواجهةلندنجاكميدانويشملأوكلاند.

دائما.يزورهاكانوالتيلندنجاكالمؤلم!باسمسميت

صك!ي1لايح!سا.كا".إص.ص*

-!لا--

ليو8ليعرلول؟/لور!

م!سحعمبىنخبرودنجتوكامحطةليو/لمماكووري

!رمسمدقعاس.صى!تش!نهرع!سيدنىسلم

!ر*يحجمالم/تسماليا

*-*موراي؟،ا!كلمئى.02

يححم-ح!*!اا..أممما9
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ازدحاماالعال!اموانئأكثرمنواحدةأوكلاندتعد

ويعملمهما.تجاريامركزاكونهابجانب.الحاوياتبسفن

الجملةتجارتيفيأوكلاند،فيالعاملينمن%2ءنحو

آخر.اقتصادينشاطأيمنأكثروالتجزئة

الآنتدعىالتيالمنطقةفيالكوستانو،هنودعاش

عددنماولقد.البيضالمستوطنينقبلأوكلاند،منطقة

منالمدينةإلىالقطاراتوصلتأنبعدأوكلاندسكان

الخليجالسربلنطقةالنقلنظاموبدأ.أم986عامالشرق

كما.أم729عامالعملفيأوكلاندفىالرئيسىبمركزه

خليجتحتأضظامالهذاتابعسريعنقلقطارخطافتتاحتم

عامفرانسيسكو،وسانأوكلاند،بينفرانسيسكو،سان

أطلقالسبعينياتفيتجديدمشروعبدأكما.أم749

بنايةتشييدالمشروعهذاويشمل.المدينةمركزاسمعليه

.جديدةعامةوحديقة،بالتجزئةالبيعومنافذ،للمكاتب

مننقلتتاريخيةبناياتعلىالحديقةتشتملوسوف

مشروعفيالعملاكتملوقد،المدينةمنأخرىأجزأء

العشرينالقرنمنالتسعينياتأوائلفىالمدينةمركز

.الميلادي

عددويبلغنيوزيلندا،فيسكانيمركزأكجرأوورلد

منطقةفيالسكانعددويبلغ.نسمة85هو571سكانها

المنطقةوتتمركز.نسمة668531أوكلاندبلدية

تاكابونا،لها،التابعةالمدنومنأوكلاند.بلديةفيالسكنية

وسيماتا،الشمالفيبيركينهدييز،كوستإيمست

وباباوباباكورامانوكاو،ومدن،الغربإلىألبرتوماونت

.الصغرىالمدنمنعددإلىبالإضافة.الجنوبفيتوتو

مدينةوسطفىكوينشمارعحولالتجاريةالمنطقةوتقع

ووسائلالعملوفرصاللطيفمناخهاوبسبباوكلاند.

جزرمنالناسأوكلانداجتذبتطبيعتها،وجمالالترفيه

نيوزيلندا.فىالأخرىوالمناطقوأوروباالهادئالمحيط

المدينة

التيالأرضمنضيقبرزخعلىالمدينةشيدتا!لوقع.

.الشمالبأرضالشماليةالجزيرةمنالأكبرالجزءتصل

ومرفأ،والشرقالشمالإلىوشيماتامرفأ،مرفأينبينوتقع

جزيرةشبهذراعويقوم.والغربالجنوبإلىمانوكاو

وكذلك،المزدحمويتيماتامرفأمياهبحمايةكوروماندل

سلسلةتحمي،ذلكإلىوبالإضافة.هاوراكىخليجمياه

بهوتحيط.بالمياهمغموراواديايعدالذيالمرفأالجزرمن

عددووصل،البركانيةوالهضابالتلالمنالعديد

إلىالمنطقةفيعليهاالتعرفتمالتيالبركانيةالفوهات

من93القديمالماووريالشعبحولوقد.فوهة411

إلىيعودالذيأوكلاندشعار

إلىالسمينةترمز.أم111عام

إلىوالمجرفةوالقوسالميناءالمدينة

قردويرمز.المديةمحلسأعمال

طائرأما.الزراعةإلىالوفرة

نيوزيلندا.يمتلفهوالكيوي

با.تسمىمحصمنةقرىإلى،الأقلعلى،الفوهاتتلك

التىالرئيسيةالستةالبرأكينمنبركانأعلىارتفاعويبلغ

(إيدن)جبلموبحاوهاوويسمى،أم69موجودةمازالت

تتسممحصنةقريةموقعالأوقاتمنوقتفيوكان

شماليكم068بعدعلىأوكلاندوتقع.بالفخامة

هكتار.000.101المدينةمساحةوتبلغويلينجتون

طريقمنكوينشارعحوليمتد.المدينةوسط

الحركةدائبةمنطقةوهي.كويمنطقةوإلىكارانجابيه

ويجتذببها.التجاريةوالمحلاتالأعمالرجاللوجود

تشييدهتمللمؤتمراتودارثقافىمركزوهو-أوتىمركز

الزائرين.منالعديد-الثمانينياتمنتصففي

ناحيةمنالغربيةأوكلاندضواحيتمتد.الضواحى

قمةترتمبنعلىحيث،الجميلةوايتاكاريجبالسلاسل

الجبالسلسلةوتموراءالبحر.سطحفوقأم474إلى

الضواحىوتشتمل.الوعرةالغربيالساحلشواطىءهذه

الفواكهتزرعحيث،الخصبهندرسونواديعلىالغربية

واسعة،صناعيةمناطقتقعالجنوبوإلى،والأعناب

،الخضراوأتزراعةفيهاتكثرالتىالبساتينوأرأضي

تاكابوناوتعد.الدوليالمطارفيهاويقعالألبانومنتجات

وتشتمل.الرئيسيةالصغرىالمراكزمنوويريوهندرمعون

مرفأفيالموجودةالجزركبرىوهي،هيكىوايجزيرة

فيآخذأنهإلا،السكانمنصغيرعددعلىويتيماتا،

00.02و.4و...مابينالسكانعددويتراوحالازدياد.

فيالدائمونالسكانوينتقل.السنةفصولحعسبنسمة

فترتفعتوتورانجيجزيرةأمايوميا،المدينةوسطإلىالجزيرة

المرفأ.أفقعلىوتشرفم026

000.02قدرهامساحةيغطيوهووييماتا.مرفط

ا!لتلألئةالمياهالماووريالشعبلغةفىالاسمويعنيهكتار.

كم.731نحووالجزرالمدوواجهةالشواطئطولويبلغ

الكثيروفيه،الجنوبىالجانبعلىيقعمرفأمانوكاو.

فيالاسمويعني.الطينيةوالمستنقعاتالرمليةالتلالمن

مانوكاومرفأويغطي.السابحةالطيورمحلالماووريةاللغة

واجهتهطولويبلغهكتار،!3لأ004قدرهامساحة

يمكنلاذلكمنالرغموعلى.كم386نحوالبحرية

وذلك،الساحليةالشحنأعمالإلافيالمرفأاستغلال
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:.:ا!!!ىاحتممالىااصيهاحاعلىجي!اكا،صهـشألهايوحدأوكلاندمدينة

عليها.الحماءيحطر

ووجودالقنوات،مدخلهعندمرتمئرمليوجودبسبب

.البحريأونيهونجارصيف!إلىتؤديأضياالملتويةأ!ميقةا

والعملالسكان

منأكثرأوروبيأصلمنالناسيشكل.السكان

منمجتمعاتوتوجدأوكلاند.فىالسكانمن08%

أصلمنمجتمعاتوكذلكوالدلمامميين،الهولنديين

أصلمنالمنحدريينعددويعد،بريطانيأونيوزيلندي

فيعددهممنأكبرأوكلاندفىيعيشونوالذينبولينيزي

كذلكهناكيعيشكما.العالمفىأخرىمدينةأي

فيكبيرةجهودوتبذلوهنود.وصينيونماووريون

صبغةذيالثقافاتمتعددمجتمعتشكيلبغيةأوكلاند

.فريدةنيوزيلندية

الحياةدعامةويعدالمدينةقلبيمثيأوكلاند.ميناء

علىتشرفوالتيكلاندأومرفأهيئةوتقومبها.التجارية

يرتفعالذيمبناهامنالميناءبإدارةومانوكاوويتيماتامرفأي

بموقف!مزودوالمبنى.برلسيسرصيفعلىطوابقتسعة

خدماتوتتولى.اللارمةوبالخدماتحديثركاب

الحاوياتوشحناتأ!تقليديةاأسشحناتاالحدلمجةالرصيف

5.6التعاملحجبمويبلغ.السياراتعباراتوشحنات

نحوويتيماتامرفاويستقبل.سنةك!!متريطنمليون

باخرة03فيهابمامحيطيةوباخرةمحليةسفينة0175

حامدةلركاليةمصطقةوهىتوتو،رانجىشةص!توحدهـذأصراحل!ية!ى

يقومنيوزيلندافيميناءأكبرأوكلاندوتعد.ركاب

الوارداتتجارةحجمويبلغالبلاد.وارداتثلثباستقبال

.متريطنمليون4.6نحوسنوياالميناءفيوالصادرات

ويتيماتا.مرفأخلالمنالعملمعظماويتم

035.3أوصندفيالمصحانععدديبلغ.الصناعة

عاملألف!012نحوالمصانعهذهوتستخدممصمعا

وماحولهاأوكلاندفيالموجودةالصناعاتوتشمل

الجلودومدابغالنبيذ،ومصانع،اللحوممنتجات

كذلكالمدينةفىويوجد.والصوفالزلدةومستودعات

تنئالمعداتالتيوالخفيفةالثقيلةالصناعاتمنمزيج

الكهربائيةوالأدواتوالملابعم!البحريةالأجهزةواوالمراكب

البلاستيكومنتجاتالزجاجوصاعاتوالأطعمة

إلا،المدينةجنوبيفيالصناعاتمعظماوتوجد.والأحذية

يقومنيولينمنطقةفييوجدللخزفكبهيرامصنعاأن

عندالجنوبإلىوبعيدا.واسعنطاقعلىمنتجاتهبتصدير

للحديدمصنعيوجدواسوكومنأغربوباجلينبروكمدينة

الفولاذ.لإنتاجق!إلخردةيستخدمأغولاذوا

يوميتانصحيفتانأوكلاندفيتوحد.الاتصالات

كذلكوتوجدستار.وأوكلاندنيوزيلنداهيرالدهما

وثمانيالبلدياتتصدرهاصحفوثمانيشمهريةمجلة

للتلفاز.وقناتانإذاعيةمحطات



الزيارةوأماكنايثقافيةالحياة

الطب،كلياتأوكلاندجامعةتضم.التعليم

الجميلة،والفنون،والقانون،والهندسة،المعماريةوالهندممة

أوكلاندمعهدوفرعاالتقنىمانوكاومعهدويكملها

لها.مقراأوكلاندمنالمعلمينلتدريبكليةوتتخذ.التقني

بتعليموثانويةوإعداديةابتدأئيةمدرسة003نحووتقوم

المدارسبعضحققتوقدتلميذ،ألف015نحو

ومونتأوكلاندمدرستيمثلالعريقةالثانويةالحكومية

التيللشهرةكاثلةرفيعةشهرةللبناتالعموميتينألبرت

المدارسوتشمل.والممتازةالخاصةالمدارسحققتها

ديوومدرسة،كينتيجيرنسمانتوكليةكينجكلية،الخاصة

القلبوكليات،كوثبرتسانتوكلية،الثانويةسيسان

.المقدس

وكيندر،هايوكمثلالبيوتوتحديدرعايةتبرز.العمارة

بالمبانيالمتزايدالاهتمامفينسيبلأونهونجاوكوخ،هاوس

أوائلمنوهوكامبللوجانالسيرجونقاموقد.القديمة

كوخوهو،أم842عامأوكلاندفيمبنىأقدمبتشييدالرواد

موقعهمنالكوخنقلوتمالصنوبر.خشبمنألواحمنمبني

هيل.تريوانمنطقةإلىالساحلعلىالأصلي

مجموعةعلىأوكلاندبلديةمكتبةتحتوي.المكتبات

الفرعيةالمكتباتكذلكالمدينةوتخدم.الكتبمنشاملة

الحديد:الوارداتوتشملنيوزيلندا.فيمياءأكبرأوكلاندميناء

الألبانمنتحاتال!كمادراتوتشحل.والحبو!والسكروالفولاذ

.والصوفواللحوم

524ندكلاأو

مستوىعلىالأخرىالبلدياتعليهاتشرفومكتبات

العاصمة.

فيأوكلاندمتحفشيد.الفنيةوالقاعاتالمتاحف

الحربفىخدمواالذينالنيوزيلنديينلتكريمم2891عام

إضافاتوتوجدأم(،819-أم19)4الأولىالعالمية

-أ)939الثانيةالعالميةالحربذكرىلإحياءللمتحف

لفنونالعالمفيمجموعةأشهرالمتحفولدىأم(.459

البولينيزي،والشعبالماووريالشعبومصنوعات

.الهادئالمحيطمنطقةلأدبقيمةمكتبةوكذلك

علىالجميلةللفنونأوكلاندمدينةبلديةقاعةتحتوي

كما،والأوروبيةالنيوزيلنديةالأعمالمنممتازةمجموعة

منالقادمةوالمناسباتالمتجولةالعروضبتنظيمتقوم

فيالتذكاريوالنصبوالتقنيةالنقلمتحفأما.الخارج

فينيوزيلندأتاريختعكسمعروضاتفيقدمانبارككيث

المهاجرين،أوائلأياممنالزراعيةوالأجهزةالطيرانعلم

ونموذجاوالعتيقةالكلاسيكيةالسياراتكذلكويعرضان

.الاتصالاتوتقنيةنيوزيلنديةلقرية

داراالمحترفللمسرحأوكلاندشركةتمتلك.المسارح

التابرميدمنتمسرحعلىوتقدم.ومسارحبقاعاتمزودة

صاحبومسرحالمدينةبلديةوصالةأوكلاندلجامعة

.والزائرةألمحليةالعروض،أخرىوأماكنالجلالة

المحلاتم!عددوفيها.المدينةضواحيأقدممنبارنيلضاحية

.النيوريلند!تبأيدىالمصموعةالقيمةالمقتنياتللزائرينتقدمالتي
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ألمديسةاقاعةفيالمدينةفيالمولسيقيةالحركةتتركز.ا!لوسيقى

الموميقيةالحفلاتتقدمحيث،ماريساتوكاتدرائية

والعالميين.المحليينللفنانين

الحدائقمنالعديدأو!سلاندفيتوجد.الزيارةأماكن

المدينةوممطفيالموجودةالرئيسيةوالحدائق.والشواطئ

تريووان،وولوكورنباركوألبرت،دومينأوكلاندهي

منطقةفيفتوجدالحيوانحديقةأماروز.وبارني!!هيل

المسمىالبحارأعماقعالهـاافتتحوقد!مبرينجز،وسترن

طرية!فيوالموجودأجحارالأعماتتارتونكيليعالم

حودبويتميزر.أم685عامفيالمياهعلىالمطلتاماكي

صناعيةأنفاثأطول!صدأ!كو،الأسماكلعرضم!!انأكبر

ممصقةفى،اختراثحديقةاوتقدالعال!ا.فيالماءتحت

اشتيالترشيهيةوالعروضالمعروضاتمنجانباإيلرسلي

ويوجدنيوزيلندا.وماضيثقافةمنمختلفةجوانبتظهر

الملاهيوحدائقالأسواقمنعددأوكلاندفيكذلك

وتعد.الفنيةوالقاعاتالجولفللعبوأراضيالسيروطرق

الزوارث.ركوبرياضةمراكزمنرئيسيامركزاأوكلاند

لقبتأ!اسع!تامرفأيهاشيتبحرالتياليخوتوبسبب

يخت،أفأمنأكثرويشترك.الأشرعةمدينةباسمالمدينة

سباقاتكبرأمرواحدفيعام،ك!!صينايرشهرفي

مرفأمياهفيواحدأجوميستمرأسذيواالعالمفياليخوت

صدأ!كوالرفأفىأجحريةاالجولاتوتتوافرويتيماتا.

أضر.اطماالمشاهدةالجويةاشحلات

والخدماتالحكومة

أوكلاندمدينةبلديةمجاشتسعةتحكم.الحكومة

إيستهيد،بيركينويتيماتا،تاكبتا،مانوكاو،:وهي

كوراباباوبلديةتوتو،بابا،ألبرتماونتبيز،كو!مت

تجفأصغر،مدنيامجلساعشرلمانيةإلىبالإضافة

الخدماتنظموتطبقأمحقاراتاأصحابمنأ!رائبا

المحلية.

هذهأعضاءبانتخابالضرائبودافعوالناخبونويقوم

أوكلاندهيئةوتضطلع.سنواتثلاثكلالمجالس

والصرفالعامةوالحافلات،المياهحدماتبتوفيرالإقليمية

الإقليمى،والتخطيطالمدنيوالدفاعوالطرانالصحي

وتفرض.الخدماتهذهقيمةبدفعالضرائبدافعوويقوم

والبضائع.السفنعلىرسوماأوكلاندمرشأهيئة

مقارمنالمواطنينالحافلاتتنقا.المواصلات

الأحياح!بخدمةالديزلقطاراتتتمومبينماأجها،رإأ!هأعما

منطقةإلىالمدينةمنأحباراتاتسيرر.أخربية:االجنوبية

وايجزيرةوإلىأحشمالىاالساح!!علىبورتدينون

هيكي.

عامةطرقوثلاثالحديديةالس!صكخطوطوتص!

المتجهةالحافلاتوتتحرك.الشمالجزيرةبمدنأوكلاند

إلىالمسافرينحافلاتوكذلك،الخارجيةالضواحيإلى

الحافلاتموقفمنأوكلاندمنطقةفيالأخرىاماكنالأ

بال!س.برشومارتمحصهآفي

مايوفىافتتحالذيأوكلاندمرشأجسرويص!

الجسرطولويبلغ.أصشمالياأصساحللاالمدينةأم959

طريقويرتفع.م442المنتصفعمدعرضهيبلغرأم020

إلىالجسرتحتأصسفناوتمرالماء.سطحفوثم43الجسر

للمطارويمكن.شسلسيمنطقةفيالسكرتكريرمصنع

الطائراتأكبريستقبلأنمانجييرمنطقةفيالموجود

مطارالنيوزيلنديالملكيأطيراناسلاحويستغلحجما.

فتستخدمالزراعيةوالطائراتالجويةالنواديأما.ويسووالاي

اردمور.مطار

شتتحاأوكلاندمرفأجسر

ويصلأم959عام!ي

الشمالىبالساحلالمدينة

.أم020طولهويملغ
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الشماليالساحلعلىوتوحدالقديمةالضواحيمنديفنبورتضاحية

.العباراتوتحدمهاأوكلاندمرفأم!

تاريخيةنبذة

الشعبأنعلىتدلعلاماتالآثارعلماءوجد

الرالغالقرنقبيلأوكلاندمنطقةفىعاشقدالماووري

الماووريةالقبائلتكونأنالمحتملمنأنهإلا،الميلاديعشر

عشرالرابعالقرنأثناءكبيرةبأعداداسمتقرتالأولى

أجلمنالقبائلمنالعديدتصارعتوقد.الميلادي

فىالصيدومناطقالخصبةالزراعيةالأرضعلىالسيوة

وحفرخنادقذاتالتلالعلىقلاعاوشيدتالمرفأ،

عامحلولقبيلواتووا-نجاتيقبيلةوسيطرتوحواجز.

الصراعأنإلا.الأراضىعلىتامةمعيطرةام075

.أم827عامحتىاستمرمختلفةمجموعاتبينالضاري

وليمنيوزيلندا،حاكمنائبقررأم084سعبتمبروفي

التىالمنطقةإلىراسلمنطقةمنعاصمتهنقلهودسون

اسمالمنطقةعلىيطلقأنكذلكوقرروشي!اتا.مرفأحول

ونقلتالبحر.أميراليةفىلوردأولأوكلاند،اللورد

.أم865عامفيولنجتونإلىالعاصمة

منمجموعةقامتأم،841عاميوليو92وفي

وتيناناكاواو،تيهابيهايفيهمبمنالماووريينزعماء

هكتارا1)421ببيعتماكىريوتىالزعيموكذلك

كالآتى:الثمنوكانللحكومة

02ممروالآ،02،بطانية05إمشرلينيا،جنيها05

صندوق،دخانعلب4،قبعاتأ.،صدرياتأ.قميصا،

،الثيابمنمترا19(،للتدخينغليونج)الغلابنمن

الدقيقمنكيمه!السكر،منكيس،حديديةأوانعشر

فأسا"2و.

أرضأولالحكومةباعتام184أبريلوفي

ووصلتاسترلينيا.جنيها992.12مقابلللمعستوطنين

منجيفردجينوأرجيلدوقةبالمهاجرينباخرتينأول

مأ842أكتوبرمنالتالعمعفيباسكتلنداجرينوكمنطقة

المزدهرةالتجارةوادتمستوطنا.535متنهماوعلى

كورومانديلمنطقةفيالذهباكتشافعلىوالتنافس

بسرعة.المدينةنموإلىأم852عامالتايمزنهرمصبعبر

مبنىوافتتحأم209عامالتراممركباتأولىولحمارت

.ام119عامالبلدية

الحيوا!.حديقة،تاريخنيوزيلندا،:أيضاأن!

غيرالجزرمنمجموعةأوكلاندجزر!جرر.او*لد،

إلىكم003نحوبعدعلىوتقعلنيوزيلندا،تابعةالمأهولة

وهى2كم606مساحةالجزرهذهوتغصمنها.الجنوب

اكتشفت.الجليديبالركامومغطاة،البركانيالصخرمن

كثيرصخورهاعلىتحطموقدأم،608عامالجزرهذه

الغارقة؟السفنعنالغواصونيبحقماوغالبااسمفن.من

.المفقودةال!ضوزاستعادةفيأملا

للوقودالمنتجةالأمريكيةالولاياتأهممنأوعلاهوما

الولاياتمنالغربىالجنوبيالجزءفيوتقع،والأطعمة

ال!شاعيةالولاياتضمنأيضاوتصنف،الأمريكيةالمتحدة

نسمة.3لأ.2ره594الولايةسكانعدديبلغ.المهمة

مدنها.وكبرىالولايةعاصمةأوكلاهومامدينةوتعتبر

القرنفمنذأوكلاهوما.تاربخفيبارزتانفترتانتوجد

الولايةهذهمعظمالامريكيةالحكومةجعلتالميلاديأ!

العشرين،القرنمنالثلاثينياتوفيالهنود،لحجزمناطق

فيالأسعاروانخفاض،الجفافأوقاتطولتسبب

كبيراعدداأرغمتحتىالمزارينأصابتالتيالكوارث

الرحيل.علىمنهم

مختلفة.طبيعيةمناظرذاتأوكلاهوما.السطح

سهولذاتمناطقعلىيحتويمنهاالشرقيفالشمال

شديدةوكثبان،سريعةمائيةجداولوجودمعمرتفعة

الصخريةالرمليةالمرتفعاتالغاباتوتغطيالانحدار.

ذاتأوأشيتاجبالوتعد.المنبسطةالأراضيغربيالواقعة
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ست!!يتقعوهي.أم098عامالسستأوكلاهوماولايةجامعة

مقرها.تتوسطالتيالحمامعةلمكتسة)أعلاه(،الصورةووتر.

الأراضيحنوبيتقعوهي،المتعددةالفاتنةالتضارلمم!

كلاهوما.ل!واكشرقىالجنو!منجزءا،المنبسطة

فيالبسيصهآأضموجاتادأتأممبيرةاالسهولوهناك

فيهاوأثرتنحتتهاالتيآرلاكل،جبالأما.الولايةوسط

تقعفإنها،الجرانيتيةويشيتاجبالوقمماالتعريةعواملبشدة

أيضاالمتلألئةالجبسيةتمإلتلالكما.السه!!جموبيفي

الأراضيمنطقةمعتتقابلحيث،السهلمنالغربإلى

أطولاية.الشرقيالشمالفيالخضراءالمستوية

الصناعاتفيرائدةأوكلاهوماولايةتعتبرالاقتصاد.

وتوصلأمري!صا،ولاياتب!تمنالطبيعيوالغازالنفطة

منكبيرعددإلىشيهاالمنتجالطيعيالغازالأنابيب

الشمالية.الول!يات

علىحلاهوماأوفياضئيسيةالصناعاتتشتمل

،أحسياراتاغياروقطع،والحوالسيب،الفضائيةالأجهزة

ومدينةأوكلاهومامدينةوتعتبر.الحفطحقولومعدات

فيالرئيسيةالصناعيةالمراكزعلىالمحتويةالمدنمنتلسا

الولاية.

أرباعثلاثةيعادلماالخدماتصناعةفييعمل

الولايةموقعساعدوقدكلاهوما.أوولايةفيتقريباأمحمالا

للولاياتالغربيوالساحلالشرقيالساح!!بينوتوسطها

للتوزيعمركزاتكونانعلىالأمريكيةالمتحدة

.صلاتلمواوا

فيالزراعيللدخلمهمااللحومماشيةإنتاخويعتبر

الرئيسية.المحاصيلمنأغفأيضاايعتبركما،الولايةهذه

الهنودجماعاتكانت،الماضيفى.تاريخيةنبذة

الجاموسقطعانمتتبعة،المنطقةسهوا!فيمتنقلةتجول

قام.المعشوشبةالخضراءسهولهافييعيشالذي

حيثالولايةفيالذهبعنبالبحثالأسبانالمكتشفون

.أمء41عامفيأوكلاهومامنطقةإلىالبدايةفىوصلوا

منواسعةمنطقةملكيةأسفرنسيوناادعىأم682عاموفي

المنطقةهذهعنفرنساوتخلتأوكلاهوما.منطقةضمنها

عامأخرىمرةاستردتهاثم،أم762عاملأسبانيا

هذهبشراءالأمري!سةالمتحدةأ!لاياتاقامتثما،أم008

.اأ308عامفيالمطقة

فيالهنديةالقبائلعلىأجةالفيدراالح!صمةضغطت

إلىللانتقالالأمريكيةالمتحدةللولاياتالشرقيالجسوب

فتحتالتاسئكلشرالقرننهايةمعلكنأوكلاهوما،مسطقة

بها.للاستيطانالهنديةالأراضيمنالكثيرللبيضالحكومة

أوكلاهوماولايةأصبحت،ام709نوفمبر61وفي

وعالت،الأمريكيةالمتحدةالولاياتبين46رقمالولاية

فىالكبيرالكسادفترةأثناءوالجورالضيقمنأممثيراالولاية

الجفاففيهابما،الميلاديالعشرينأغرناثلاثينيات

القاسي.

فيالمفطلأهميةرمزاأوكلاهوماسهولفوقترتفعبتروليةحفرمنصة

الممط.إلتاجفيالرائدةالولاياتسأوكلاهوماوتعد.الولايةاقتصاد



924لنيادا،نيلكووأ

أم(،49-ءأ)939الثانيةالعالميةالحربوخلال

ثموالوقود.الغذائيةالموادأوكلاهومامنتجاتأهممنكان

اقتصادمنالحرببعدالتحولفىالولايةاقتصادبدأ

نقصأدىالثمانينياتوخلال.صناعيةقاعدةإلىزراعي

أضرارإلىوالغازالزيتوأسعارالزراعيةالمنتجاتأسعار

أوكلاهوما.باقتصاديات

و!يةعاصةأوك!هومامدينة.مديئهأوكلاهوما،

971444المدينةسكانعددمدنها.وكبرىأوكلاهوما

الضواحيمعسكانهاعدديبلغحينفي،نسمة

المراكزمنوأصبحتالمدينةنمت.نسمة.983589

مركزوهي.المتحدةالولاياتفيالزيتلإنتاجالرئيسية

زراعيةلمنطقةتوزيعونقطةبأوكلاهوماوصناعيتجاري

الكنديالنهرشمالعلىأوكلاهومامدينةتقع.واسعة

معداتوتنتج.للولايةالجغرافىالمركزمنبالقرب

الإلكترونيةوالمعداتالبناءومعداتالمجمعةالسيارات

البترولية.والمنتجاتالغذائيةوالمنتجات

ا-)884إيرجونكلودالسير،أوكنلك

خلالوالعراقمصرفيعملبريطانىقائدام(.819

الحربوفيأم(،-189ا19)4الأولىالعالميةالحرب

الهندفىالمتحالفةللقواتعافاقائداأصبحالثانيةالعالمية

.أم479إلى4391عاممنوأيضاأم(149)عام

ماالفترةفيالأوسطالشرقفيعافاقائداكانوعندما

لقيهاالتىالصعابأكثرواجهأم429و4191عاميبين

ضغطتحتالثامنةالوحدةكانتفقد.حياتهكلفى

تقدمذلككلورغم،كافيةمعداتلديهاتكنولمشديد

تجميعفأعادالانسحابعلىأجبرولكنهالمحور،دولضد

يبدأأنقبلالقيادةعننحىولكنه،العلمينخلفجيشه

.الهجوم

هامبشاير.بمقاطعةألدرشوتمدينةفىولد

3)لزرتشا،نوركوأو

المهاجرينمنأسترالي

تشارلزولد.الأيرلنديين

فىأوكونوريلفيرتون

ميثبمقاطعةجرافيلماوث

فىتعليمهبدأأيرلندا.في

ثمإندوودووترفوردمدرسة

دبلن.جامعةفى

بأنهأوكونورويشتهر

مسؤولآكانالذيالمهندس

مهندسام(.184-209

أوكونوررلزتشا

أسترالياغربىفيلدزجولدإلىالعذبةالمياهمدخطةعن

التخزينوسدالأمطارمستجمعربينيصلأنبوببوساطة

وأشرفأوكونورصمم.ءك!ا57مسافةعنهيبعدالذي

عملكما،فريمانتلفيالمياهعميقآمنميناءإنشاءعلى

أستراليا،فيالحديديةالسككخدماتتحسينعلى

منالعديدإنشاءعلىوأشرفأوكونورصمموكذلك

.نيوزيلندافيالهندلمميةالمشاريع

الاسم.م(0916691)3فرانكأوكونور،

أيرلنديمؤلفوهو،أودنوفانلمايكلالمستعارالقلمي

أيرلندا.فيالحياةعنالقصيرةبقصصهشهرةاكتسب

أيضاوأنبج.طفولتهفترةعلىقصصهمعظماعتمدت

،الايرلنديالشعرمنلمقاطعترجمةنشرالنقد.فيأعمالأ

.كوركفيوتعلمولد.المسرحياتمنالعديدوكتب

مؤلفة.م(4691-5291)فلانريأوكونور،

كانت.والعنفبالرعبوقصصهارواياتهاامتلأتأمريكية

وأعاطفيامضطربةأوخلقيامشوهةشعخصمياتهاأغلب

علىرواياتهااحتوت.الإحباطبعضهاويعانيروحانيا.

أيفما.والهجاءوالسخريةالفكاهة

بولايةسافانافىأوكونورفلانريميريولدت

بشدةالكاثوليكيومعتقدهاالجنوبيموروثهاأثرجورجيا.

أغلبالصحةفىضعفمنعانتوقدكتاباتها.على

فقط،شملتالتيالأعحالمنالقليلإلاتكملولمحياتها

يكسبالعنيفأم(،)529الحكيمالدم:روايتين

الصعبمنكتابفيقصصهاجمعتمأم(.)069

منلابدكتابوفيام(،)559الطيبالرجلإيجاد

الغازوفاتها؟بعدنشرام()659ينشأشيءلكلالتقارب

فيومحاضراتمقالاتوهوأم(،)969وأساليب

نشرترسائلمجموعةالوجودوعادةبموالكتابةالأدب

.أم979عامفي

دولةرجلام(.48-17)775دانيال،أوكونيل

لكعسبالرومانالكاثوليكنضالقيادةفىساعدأيرلندي

إصدارإلىالنضالذلكأدىبريطانيا.فىالسيامميةالحقوق

الرجالأعطىالذي،الكاثوليكلتحريرام982قانون

معظموتقلدالبريطانيالبرلمانفيالتمثيلحقالكاثوليك

السابقفىالكاثوليككان.الأخرىالعامةالوظائف

البروتستانتية.بريطانيافىالحقوقهذهمنمحرومين

منجزءوهيأيرلندا،علىأثرالجديدللقانونكان

الذيأصئأوكونيل.الكاثوليكمنسكانهأغلببريطانيا

فىيفوزكاثوليكيأيرلنديأولالمحرريسمىكان
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منهناكعملوقد.البريطانيالعموملمجلسالانتخابات

.أم847إلى9182

وأصبح.كريبمقاطعة،كاهيرمميفينفىأوكونيلولد

فيالكاثوليكرابطةأو!صونيلكون.أم897فيمحاميا

أوكونيللعب.الكاتوليكحقوقعنللبحثأم823

قانونتشكيلإعادةلإحازةالبرلمانفيالاساسىالدور

أ!سطىاالطهبقةمناشجالغالبيةأعطىالذيأم،832

الحملةأ!دعمهام834صىاعتقلوقد.الاقتراعحق

أد!وقدلريطانيا.منالأيرأ!نداال!صامللالاستقلالالمطالبة

أسبوعا41وأمضىأم484فىالحكومةضدبالتآمر

بالسجن.

رسامةأم(.1869)887جورجيا،أوكيف

وتحتويلوحاتها.معظمالطهبيعةمناستوحتأمريكية

والزهورالحيواناتعظامعلىشسهرةمواضيعهاأكثر

متفردبأسلوبالموادهدهأوكيفلونتوالصخور.

شفافةأ!انبأملونةوومبسطهةمصقولةفالأشمكال،راق

تصميماتأ!حاتهابعض.واضحةحدودوذاتورشيقة

تجريدية.

،

!ك!كأ-،

بالحو!الصحراويالإقليمصاسحاتهام!شعهرتهالالتأوكيف

عظامتظهوأوكيرو.أعمالمرعيحة()أعلاهالصورةلأمري!سا.الغري

!ملوحةأي!ىالصحراويةالطيعيةوالماظرواشهورالحيوالات

تها.لوحا

وسكنسن.بولايةبريريسنفيكيفأوولدت

بشيكاغو،الفنونمعهدمنهامدارسعدةفىودرست

كولومبيا.وجامعةنيويوركبمدينةالفنونطلابونادي

مديرةأوكيفعملتأم419عامإلى2191عامومن

بولايةأماريلوفيالحكوميةبالمدارسالفنونلتعليم

الجنوبفيالصحراويةأطبيعيةاالمناظرتركت.تكساس

كبيراتأثيرأوأثرت،أوكيفنفسفيقوياانطباعاالغربى

عملها.على

فيأم169عاممرةلأولأو!صيفأ!حاتعرضت

أسسهانيويوركبمدينةالتجريبيةللفنونصالةوهي192

أعمالبعرضوقامشتيجلتز،ألفريدأضوئياالمصور

وهما،الأمريكىالقصروفيالرئيسيالمعرضفىأوكيف!

عام.نيويوركمدينةفييديرهماكاناللذانالمعرضان

مدينةفيأكثرأوقاتاتمضيأوكيفبدأتأم929

.ام949عامتاوسمنبالقربامشقرتثمنيومكسيكو

الفوئي.التصوير:أيضاانظر

ام(.669ا-)882توماسشين،أوكيلي

أيرلندالجمهوريةرئيسا.كانأيرأخديدوأ!ةورجلوطني

دبلن،فىأوكيليولد.أم959عامإلىأ459عاممن

القرنبداياتفيفينالشنثورةروادأحدوكان

الأيرلندية.الغيليةجماعةفىبارزاوعضواالعشرين

الفصحعصيانفيوشارك،الأيرلنديينبالمتطوعينالتحة!

انتخبولكنه،الثورةبعدالسجنوأدخلأم619عام

عاميمابينعمل.ام189عامبرلمانلأوللاحقا

للتعليموزيراثمالمحليللحكموزيراام459و3291

للمالية.وزيراثم

و!طوأهمها،اليابانفيريوكيوجزرأكبرأولمجاوا

ومساحتها.الهادئالمحيطشمالفيالجزرمنسلسلة

نسمة.ألأ.892/48فيهاويعيش2،أك!ا،434

أوكيناواجزيرةمدنها.كبرىوهيناهامدينةوعاصمتها

كليعي!أوكيناوا.مقاطعةفيجزيرةأكبرأيضاهي

أوكيناوا.فىتقريباالمقاطعةهذهسكان

الحربقبلاليابانيةالسيوةتحتأوكيناواكانت

الولاياتاحتلتوقدأم(.-459أ)939الثانيةالعالمية

بإدارتهاتقوموظلت،الحربخلال،الجزيرةهذهالمتحدة

اليابانية.للسلطةأعادتهاحينأم729عامحتى

بالنسبةكبيرةعسكريةأهميةالجزيرةلهذهكانوقد

منقريبةطيرانمسافةعلىلأنها،المتحدةللولايات

،وتايوان،الفلبينوجزر،واليابان،كونجوهونج،الصين

قواعدالجزيرةهذهعلىالمتحدةالولاياتبنتوقد.وفيتنام
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بهاوتلقيالشجرمنالألالاستمارتقطصأوكيساوامنزراعيةعاملة

فيالأساسيةالصادراتمنالأناناسثمارظوها.علىمثبتةسلةفي

.وكيناواأ

صيانةفيمستمرةوهي،أخرىعسكريةوقواعدجوية

إدارةعنتخلتأنبعدحتىواممتعمالهاالقواعدهذه

.لليابانالجزيرة

مقاطعةليرأسحاكماالناخبونيختار.الحكمنظام

مجلسمنللمقاطعةالتشريعيةالهيئةوتتكونأوكيناوا.

أيضاالناخبونويختارعضوا.44يضمالذيالمقاطعة

فىالأمةمجلصهوالذيالدايتفىلهمممثلينسبعة

طوكيو.

لكنهمكثيرا،اليابانيينأوكيناواأهليشبهالسكا!.

إلىلغتهمتنتمى.سمرةأشسدوبشرتهمقامةمنهمأقصر

أيضا.اليابانيةيتكلمونومعظهم،اليابانيةاللغاتعائلة

،صغيرةقرىفىأوكيناواأهلمنالكثيرونيعيش

الأرز،طعامهمأكثرالأحمر.بالقرميدمسقوفةبيوتذات

قوتهمالقرىأهاليمعظمويكسبالخنزير.لحمويأكلون

الكثيرونويلبص.الألممماكصيدأو،الزراعةمنورزقهم

المعاطفأوالكيمونو-التقليديةاليابانيةالملابسمنهم

المدنفيكما-ناهافيتوجد.القطنيةوالسراويل

أختناقاتذاتوشوارع،حديثةعمارات-الأخرى

ذاتالملاب!رالمدنأهلمنالكثيرونيلبسكما.مرورية

الطابالغربي.

منناهامدينةفيتوجدالتيريوكيوجزرجامعةوتعد

265!...حوالىيدرس.العاليالتعليممؤسساتأهم

وتبلغ.الجزيرةفىوالثانويةالابتدائيةالمدارسفيتلميذ

.%59حواليويكتبونيقرأونالذينالسكاننسبة

اكم.80أوكيناواطوليبا.والمناخالسطح

والغاباتالجبالتغطي.كم26و3بينيتراوحوعرضها

تلا4فتغطيهالجنوبيالقسمأمامنها،الشماليالجزء

.الجنوبفيالسكانأكثرويعيش.منخفضةصخرية

فييومياالحرارةمعدل.استوائيشبهأوكيناوامناخ

هطولمعدلويبلغ.العامطوالم522هوناهامدينة

الأمطارمعظموتسقط،اسشةفيسم012حواليالأمطار

أكتوبر.إلىأبريلمنالتيفونإعصارمولمممفى

حتىفقيرةزرأعيةجزيرةأوكيناواكانتالاقتصاد.

الفرددخلمعدلفإن،الانأما.الثانيةالعالميةالحربقبيل

ويعتمد.الأقصىالشرقفىمكانأيفيمنهأعلىفيها

العسكريالإنفاقعلىكبيرحدإلىأوكيناوااقتصاد

،الأناناسهيالزراعيةالمحاصيلأهم.المتحدةللولايات

السياحةأما.الحلوةوالبطاطاالسكر،وقصبوالأرز،

منالسائحينمعظمإليهاويأتي،يومبعديوماأهميةفتزداد

.اليابانفيأخرىمناطق

اللكومنتجاتالخزفأوكيناوافيالحرفيونيصنع

فيللخزففرنوهناك.والمصبوغةالمنسوجةوالأقمشة

.الميلاديعشرالسالغالقرنمنذيعملمازالناهامدينة

الفنيةبالتحف،اليابانفيخصوصا،التحفجامعويعتز

الأوكيناوية.والحرفية

.الجزيرةديرئيسيتجاريلمركزالصورةأوكيناوا.مدنكبرىناها

المدينة.شالرئيسيالشارعهوبالحياةالملىءالدوليوالشارع
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ملاجةتدعيانواليابانالص!تكانت.تاريخيةنبذة

ح!تم1874عامحتىريوكيوجزروبقيةأوكيناوا،

لتاربالجزيرةوبالنسبةلها،اليابانلحكمالمإناعترفت

جزر.ريوكيو،انظر:،ذلكقبل

ب!!وقعتالثاليةالعالميةالحربفىدمويةالمعاركأكثر

نزلفقدأوكيناوا.فيواليابانيةالأمريكيةالقوات

،أم459عامأبري!!أفىالجزيرةفيالأمريكيون

%09مركثرأدمريونيو.أواخرفىلحكمهموأخضعوها

العالميةالحربانظر:.أ!أغتااخلالالجزيرةمبانىمن

الثانية.

الولاياتأعطت-الحربأنهتالتى-السلاماتفاقية

مأ059عامفىريوكيو.جزرعلىالسيوةحقالمتحدة

منقدراالجزرس!صانمنحفىالمتحدةالولاياتبدأت

ريوكيوم!أجةالشماالجزرلليابانوأعادت.الذاتيالحكم

والحزرأوكيناوابجزيرةاحتفظتلكنها،أم539عامفي

بعدأوكيناوافىقواعدالمتحدةالولاياتبنتوقد.الجنوبية

فىأ!ميناعلىسيوتهمالصينيونالشيوعيونأحكمأن

عامكطالكوريةالحربنشبتأنوبعدأم،949عام

أءصيررناأبطا،أصستينياتواالخمسينياتخلال.أم059

وقد.اليالانىالحكماإلىالحزيرةبإعادةأوكيناواأهالطمن

عامشىاليالانإلىالجزيرةهذهالمتحدةالولاياتأعادت

المتحدةالولاياتبينالموقعةالاتفاقيةوحسب.أم729

،الجزيرةفىالأمريكيةالسيوةتحتأغواعدابقيتواليالان

دونالحزيرةعلىنوويةبأسلحةالاحتفاظيجوزلاولكن

.اليالانموافقة

أصفردونذاتصدبةمادةالرصاصأكسيدأول

منمركبوهو)5؟!(.الكيميائيةوصيغته،للحمرةمائل

بتسخينالمادةهذهوتحضر.والأكسجينالرصاص

أعواء.افيمركباتهبعضأوالرصاص

الزجاجصناعةفيالرصاصأكسيدأوليستخدم

المطهاط.صناعةوفي،الخزفوتلميعوطلاء،الرصاصي

والرائحةاللونعديمغازالكريونأكسيدأول

الذينويستسلم.كبيرةدرجةإلىوسام،والطعم

معرضونأنهميدركواأندونالنومإلىيستنشقونه

أولويمخ.والرائحةاللونمنخلوهبسببوذلك،للتسمم

تنقلالتىالمادةوهو-الهيموجلوبينالكربونأكسيد

للجسم،الأكسج!تتوفيرمن-الدمداخلالأكسجين

الأكسجين.انعدمإذاوالحيواناتالناسويهلك

التيالمواداحتراقمنالكربونأكسيدأوأطيتكون

والحطبالحجريالفحممثل-الكربونعلىتحتوي

ومع.الأكسجينمنكافيةغيركميةفي-والنفطوالزيت

فىالموجودةالكربونأكسيدأولكمياتمعضمأفإنذلك

الموادتتحللفعندما.طبيعيةمصمادرمنتتكونالهواء

ينتج-المثالسبيلعلى-حسجينالأغيابفىالعضوية

.الكربونأكسيدأول

أولوالتربةالهواءفيال!صميائيةالتفاعلاتبعضتزيل

ثابتاللغازالكمالمقدارعلىالمحافظةمعال!صبونأكسيد

أكسيداولأيضاتفرزأصسياراتامحركاتل!شتقريبا؟

المدنطرقاتفيمنهثمياتتتجمعوقد.أس!صبونا

دخانويحتوي.الإنسانعلىخطورةمسببة،المزدحمة

.الكربونأكسيدأولمنقليلةكمياتعلىأيضاالسجائر

.بالإنسانضارة-قلتهاعلى-الكميةهذهتكونوقد

لتوليدوقوداالكربونأكسيدأولالمصانعتستعمل

الكربونأكسيدأولوي!صن.الصناعيللإنتاجالحرارة

وغازالماءبخارمثلالوقودأجزاءمنواحداعادة

المنازللتدفئةأحياناالغازاتهذهوتستعمل.الموأ!دات

الكربونأكسيدأوليستعملالغاز.الو:.الطعاموطهو

منوالنيكلالحديدمثلالفلزاتبعفرلاستخا،صرأيضا

الكربونأكسيدلأولأص!صميائيةاأصيغةواتنقيتها.خاماتها

لاسون.دي.ف.مجالفرنسىأحجميائياحانو.ح5هي

تركيبهأما.ام776عامالمعملفيالعازأنتجمنأول

وليمالإنجليزيالكيميائيإليهتوصلفقدأ!كيميائىا

.أم008عامكروكشانك

تاريحية(.)سدةالنرويج:نظرا.الأولأولا!

.(ريحيةتاةفي)النرويج:نظرا0ليالثاولا!أ

صئملكاأ.(م0911991)3مسالخاولا!أ

الملكوالدهتوفىعندماأم،579النرولكامعلى

النرويجإلىوذهبإنجلترافىأولافولد.السابعهاكون

النرويجيةالحربيةالكليةفيدرس.عمرهمنالثانيةفيوهو

أثناءالعرلقعلىوصياوأصئمراراأكسفورد.وجامعة

فىالنرويجيةالدفاعلقواتقائداأولافكان.والدهمرض

زوجتهتوفيتأم(.9-45أ)939الثانيةالعالميةالحرب

.أم459عامالسويدأميرةمارتاالأميرة

أيفئامدنها،وهىوكبرىمنغولياعاصمةثوربأولا!

الشرقىالشمالفيالمدينةتقع.والصناعيالثقافيمركزها

المبانىتحد.نسمة51،ء...السكانعددويبلغللبلاد.

فىوتوجدباتور.أولانلمدينةالمركزيالميدانالحكومية

منتجاتهاوتتضمن.متاحفوعدةومسرحجامعةالمدينة

الدوائيةوالمنتجاتوالورقالزهروالحديدالأثاث،الصناعية
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تعتبراللحومتعبئةصناعةأن.كماوالمنسوجاتوالصابون

المهمة.الصناعاتمن

فوقام963عاماللاميةإلىينتميديرشيدولقد

منفرعواللاميةباتور.أولانمدينةالانتحتلهالذىالموقع

أصبحتحتىنمتمستوطنةالديرحولونشأت.البوذية

قائدباتور،سوخيأطلقوحينئذمستقلةجمهوريةمنغوليا

باتور.أولانالحالياسمهاالمدينةعلى،الاستقلالحرب

منغوليا.ان!:

الزعيم.م(7391-م981)3لتروا،أولبرخت

.أم79وأأم059عاميبينالشرقيةلألمانياالشيوعي

الوحدةحزبرئيسباعتبارهأولبرختحكموقد

عاموفي.الشيوعيونعليهيهيمنالذيالاشتراكي

بينفصلالذيبرلنجدارببناءأولبرختأمر،أم619

والغربى.الشرقيقطاعيها

تألعميسفيوساعدبألمانيا.ليبزجبمدينةأولبرختولد

النظريةودرسام919عامالألمانىالشيوعيالحزب

منتصففي)سابقا(السوفييتيالاتحادفيالشيوعية

الفترةفيألمانيامننفىولكنه.العشرينالقرنعشرينيالت

القواتمعأولبرختوخدم.أم459-أم339

-أم)369الألممبانيةالأهليةالحربخلالالشيوعية

فيلمماعدحيثام459عامألمانياإلىوعادام(،939

نائباأولبرختعملكما.الاشتراكيالوحدةحزبتكوين

مأ949عامىبنالشرقيةألمانيافىالوزراءمجلسلرئيس

.أم69و.

الضخمةالصخريةالبروزمنمجموعةسالأوب

فيآيرزصخرةغربكم32بعدعلىتقع،المعستديرة

52معساحةالمجموعةوتغطىأممتراليا.منالغربيةالمنطقة

ويرتمحبل.الرمليةالكثبانمنسهلبهاويحيط2كم

فوقأم).25إلىالمجموعةفينقطةأعلىوهوأولجا

منالأولجامجموعةتكونتوقدالبحر.سطحمستوى

العصرمنرسوبيةصخرةوهي،الختلطةكاريجبلكتلة

معا.المتماسكةوالجلاميدالحصىمنوتتكونالكمبري

أثناءالأولجامجموعةتكوينفيالتعريةعواملبدأتوربما

.الطاشيريالعصر

ممثلأولأم(.867؟-ا08)7إيراأولدردج،

اشتهر.الغربيالعالمفيبالشهرةيحظىأسودأمريكي

وبخاصةالتراجيديةشكسبيروليمرواياتفيبأدواره

ممثليمنالمعاصرينزملا"لهوبخلاف.عطيلمسرحية

كان،الاخرينالمآسي

بارعا.هزلياممثلاأولدرد!

فريدريكإيراولد

مدينةفيإماأولدردج

،السنغالفيأونيويورك

مدينةفىنشألكنه

الولاياتغادر.نيويورك

أولدردجإيرا،أم825عامفيالمتحدة

قللالعنصريالتمييزالأن

عامفىإنجلترأإلىذهبالسود.الممثلينأمامالفرص

فيعطيلدورفيالأولالمسرحيظهورهوكان.أم682

لفترةالأخرىالأوروبيةالدولمنالعديدطاف.لندن

منكلفيملحوظانجاحاوأصاب،سنواتعدةاستغرقت

.أم863عامفىبريطانيامواطناأصبح.وروسياألمانيا

رائد(.ام059-)1864إيليرانسمأولدز،

مميارتاسميتوقد.للسياراتوصانعمخترعأمريكى

اسمهمنالأولىالحروفتضمالتىوالريوالأولدزموبيل

ذاتالمركبةعلىالتجارببدأأم886عاموفى.باسمه

مدينةفيوالدهسياراتمحلفيالبخاريالمحرك

سيارةذلكبعدصنعوقد.ميتشجانلانسئبولاية

الهندفيلشركةجاعهابالبخار،تعملعجلاتأرلغذات

تباعأمريكيةسيارةأولكانتحيثأم،398عام

بالخارخ!.

.أم698عامبالبترولتعمللهسيارةأولأولدزصنع

أولدزمسيارأتمصنعتأسيسفيساعدأم998عاموفي

طرازاأنتجحيثميتشيجانبولايةديترويتمدينةفى

)سلندر(واحدةأسطوانةذاتالوزنخفيفةلسيارة

كثيرةآلافبيعتوقد.أم109مشةالتكاليفمنخفضمة

مأ409عاموفي.أم609عامبحلولالسياراتهذهمن

لصناعةضمركةوأنشأأولدز،سياراتمصنعأولدزترك

سياراتشركةرئاسةأولدزوتولىريو،وشاحناتسيارات

بعدأصبحثمام429عامحتىام409عاممنذريو

.الإدارةلمجلصرئيساذلك

كثيرواعتبرهأوهايو.بولايةجينيفامدينةفيأولدزولد

مصنعأولبنىفقد.السياراتصناعةمؤسه!الناسمن

بالجملة.سياراتصابينتجأولوكان،للسيارات

جذبأولدزموبيلسياراتنجاحفإنذلكإلىوبالإضافة

السيارةجعلفيومماعد،الصناعةهذهإلىآخرينصناعا

شائعة.

.السيارةأيضا:انظر



جورجأولدفاي434

)لبدهتنزانياالماهر؟الإنسانانظر:.جورجأولدفاى

(.ليكيبازيتسيمورالويرعائلة،ليكىراريحية(بم

فىووتردومحطةمنأغرببايقعمعسرخ!الأولدفي

ش!صسبيرلأعمال!زامر،سمواتلعدة،كانوقد.لندن

للمسرحالمؤقتالمقرأصبحاأ639عاموفي.المسرحية

،كوبرجباسمأصلايعرثالمسرحهذاكانوقد.القومى

عندماف!صورياالملكةلهاقامتزيارةبعداسمهتغيرولكن

.أم818!شةالمسرحهذاافتتحوقد.أميرةكانت

الكبرىمانشسترمقاطعةشيحضريةضاحيةأودطم

علىوتقعسسمة،004.112سكانهاعدديبلغبإنجلترا.

مانشستر.وسعطشرقيشمالمتراتكيلوثمانيةنحوبعد

أجهزةصناعاتذلكفيبمامتنوعةصناعاتوبالمدينة

تلالغربأولدهاممدينةوتقع.والإل!صرونياتالفضاء

.الكبرىمان!ثسشرانو:.بنين

شاعر.(مأ!07-0191)ئشارلز،ولسونأ

وفى.تأثيراعصرهشيالأمري!جينأأحثمعراءاأكثرمنأمري!ص

الأسودالجبلكليةفيالتدرلسأولسونلدأأم489عام

المتعمالية.بكاروليماالأسودالجبلفيتحريبيةمدرسعةوهي

عامحتىأم519عاممنذللمدرسةرئيساأولسونعمل

منلكلمدرسالسونأركانالكليةهذهوفيأم.569

ال!ضابمنوغيرهمادن!شوروبرتكريليروبرت

بارزين.شعراءأصبحواالذينالشباب

بولايةووسترمدينةشيأوأسمودجونتشارشولد

وأطويلةمجموعةاشئيسيعملهوكان.ماساشو!ميتس

العملوهذاالقصائد.أعلىتسمىالقصائدمنسلسلة

مأ759عاموأنهيأم653عامنشرهبدأالذيالمركب

ماساشعو!ميتس.بولايةجلو!شرمدينةعلىكزير،وفاتهبعد

فييعجبهمالامتداحرمزاالمديخةأولسونا!متخدموقد

تجاريةطفوروحمنمايراهعلىوللهجومالبشريةالحياة

الأمريكية.الحضارةفي

عامبإسماعيلادعونيبعملهأولآأولسونعرف

هيرمانالأمريكيأطمؤلف!نقديةدرامعةوهيأم()479

فيالنقديةوكتاباتهأوأصسونقصائدأعظموتظصميلفي!!.

هذهاوم()6691عامنشرتالتيمختارةكتابات

عامكتبتاشتيالإسقاطيالشعرأولسورمقالةالمجموعة

أطغاية.المعقدالشعريأسلولهفيهاناقشوالتيم(0591)

حدأ.(م9891-أ!.7)نسلير،ولفييهأ

أولفييهكان.العشرينالقرنفيالروادالغربيينالممثلين

مسرحياتلتمثيلهخاصبشك!!اشتهروقدأدائهشيبارعا

نسخوتعتبر.شكسبيروليما

شكسبيرلأعمالأفلامه

(أم)449الخامسهنري

(أم!)48عاموهاملت

عامالثالثوريتشارد

أغنيةاالاثارمنأم559

أولفييهأنتجقدر.الممتازة

أولفييهلورنسوقامالثلاثةال!فلاموأخرج

شازفيها،البطوأ!ةبدور

كما.هاملتفيلمعنممثلكأحسنالأكاديميةبجائزة

كمنئومخرجلعملهالخاصةالأكاديميةمئحائزة

حصلأم979عاموفي.الثالثريتشاردلفيلموبطل

طوالأنجزهلماالخاصةال!كاديميةجائزةعلىأخرىمرة

السينما.فيعمره

المسرحعلىمرةلأولظهر.دورحصىفياولفييهوأ!د

برمنجهامفرقةإلىوانضمام462عاممممحترف

عاممرةلأولالشاشةعلىوظو.ام269عاماهسرحية

الرومانسيةلأدوارهعالميةشهرةأولفييهواكتعسب.ام039

(ام)049ربيكاوفيم()9391وذربخمرتفعاتفي

أولكمخرجعملأم739عامحتىأم639عامومن

البريطاني.القوميللمسرح

مأ079عاموفي،أم479عامفارسرتبةمنح

التارلإلإنجليزيفيممثلأول،بريتونأولفييهاللوردأصبح

اعترافاتباسمالذاتية!ميرتهنشرتوقد.ببارونيلقب

منسلسلةفهوالتمثيلفنكتابهأما.أم829عامممثل

المهنية.حياتهعنأوأغييه!ضبهاالأتاطقا

أسترالىطيار.م(4391-981)7تشارلز،أولم

أواخرففيأستراليا.فيالطرانريادةفيساعد

زميلهمعبالطيرانقام،العشرينالقرنمنالعشرينيات

رقماسجلاحيثسميثكينجزفوردتشارلزالألحشرالي

أيامعشرةقدرهزمنفيأسترالياحولالطرانفيقيا!ميا

ونصف،ساعاتوخمس

.أم279عامفيوذلك

أولسجلاكذلك

الهاديالمحيطفوتطيران

كينجزانظر:أم289عام

السير،سميثفورد

،أم349عاموفيتشارلز.

إلىبريطانيامنأولهاطار

قياسيازمسامحققاأستراليا

أولمتشارلز71وأيامستةقدرهآخر



435تليالأوا

جويبريدرحلةبأولقاموكذلك.دقيقة4وه،ساعة

فيليبتوماستشارلزولدونيوزيلندا.أمشراليابينرسمية

طيرانرحلةفيحتفهولقي،الأستراليةملبورنبمدينةأولم

أستراليا.إلىالمتحدةالولاياتمن

أدب،للأتينيةامريكاأ:نظرا.حوريه،أولميدو

(.الميلاديعشرالتاسع)القرد

صفاتذوبعضها،الخديةوحيدةكائنات.الأوليات

فيالأولياتالعلماءصنف.والحيوانالنباتبينمشتركة

كثيرولكن،الحيوانيةالمملكةشعبضمن،كشعبةالماضي

البروتيستامملكةضمنكمميلكةيصنفونها،الانالعلماءمن

يسمىوالبروتيستا.انظر:أيضا.الفرطيسياتتسمىوالتي

.الأولياتعلمالأولياتيدرسالذيالعلم

الأولياتخواص

،نوع000،03علىمايزيدالأولياتأنواعمنيوجد

)الميكرسكوب(.بالمجوإلاولايرى،الحجمدقيقمعظمها

مياهفيوتوجد،الرطبةالأماكنفيالأولياتوتقطن

فيوكطفيليات،التربةوفى،العذبةالمياهوفيالبحار،

.والحيوانالنبات

الأولياتأبسطمنالأميباتعد.الأولياتتركيب

تؤديتلكالواحدةخليتهافإنذلكمنوبالرغمتركيبا،

الوسطمع،وتفاعلوتنفس،تغذيةمنالحياةمهامكل

التركيب،معقدةأخرىأولياتوهناك.تعيعثروفيهالذي

شبيهةدقيقةكنتوءاتأهدابدهاالتىالهدبياتمثل

-البراميسيومولحيوان.الحركةعليتساعدها،بالشعيرات

الفم.وظيفةيؤديجانبيأخدود-الهدبياتمنوهو

البقعةتسمىزأهيةحمراءبقعةالأولياتبعضولدى

للضوء.حسالممةأنهايعتقد،العينية

اليخضورمادةعلىالأولياتبعضأجساموتحتوي

النباتاتفيالموجودةالخضراءالمادةأي)الكلوروفيل(،

تصن!منالأولياتتلكاليخضورويمكنالخضراء،

الضوئي.التركيبانظر:بنفسها.غذأئها

الانشطار،طريقعنالأولياتبعضتتكاثرالتكاثر.

فيبينما،خليتينإلىالأصليةالخليةأنقسامعمليةوهي

أجنابها،أحدفيفجأةالأمالخليةتنتفخ،أخرىأوليات

جديد،أوليكائنمنهليتكون،المنتفخالجزءذلكويخفصل

منأخرىمجموعةوتتكاثر.التبرعمالعمليةهذهوتسمى

تسمىخلاياعدةإلىالأمالخليةبانشطارالأوليات

منالوحيدةالمجموعةهيالمجموعةاوتلك،الأبواغ

بجانبأيضا،حقيقياجنسياتكاثرأتتكاثرالتيالأوليات

التكاثر.انظر:.اللاجنسيتكاثرها

الأولياتحجمضالةمنالرغمعلى.الأولياتأهمية

تسبحأيضا.والحيوانللإنسانكبرىأهميةتمثلأنهاإلا

منلكثيرغذاءتعدحيثالبحارمياهفيالأولياتملاينن

-المثقبياتمثل-الأولياتوبعض.البحريةالحيوانات

قيعانفيتقبعفإنهاموتهاوعند،جيريةبأصدافمغطاة

،الجيريالحجرتكوينفيأصدافهاتساهمحيثالبحار

تكوينعنجزئيامسؤولةالأولياتتلكأحافيروتعد

إنجلترا.جنوبيفيالموجودةالجيريةالصخورجروف

،والحيوانالإنسانأعداءألدمنالأولياتمنكثيريعد

اللإفريقىالنومومرض)الملاريا(البرداءمرضمنكلالأن

الطفيلية.الأولياتهذهتسببهاالتيالأوبئةأخومن

الأولياتمجموعات

عامقبل-الماضيفيتصنفالأولياتكانت

كلتمتلكهاالتيالحركةجهيزاتأساسعلى-أم649

إلىألانتصنفالأولياتمميلكةولكنمنها،مجموعة

،واللحمياتالسوطياتشعبةا-:هيشعبخممه!

شعبة-4الميكزوسبورا،شعبة3-الميكروسبورا،شعبة2-

شعبة5-،التركيبالمعقدالطرفيالجهيزذاتالأوليات

.الهديبات

نتوءاتعدةأواحدرنتوءلهاأوليات.السوطيات

قيامهاوعند،السياطتسمىأجسامهاعلىالشعرتشبه

لممائلأيأوالماءفىبسياطهاتضربالسريعةبحركتها

ويحتوي،الشكلبيضية--عادةالسوطياتتكونآخر.

اليوجلينامنها)الكلوروفيل(.اليخضورمادةعلىبعضها

أجسامهاتشبهوالتي،العذبةالمياهفيالمنتشرةالخضراء

الخلويةالفولفكسمستعمراتأيضاومنها،الغواصات

الكرويةالمستعمراتتلكتتحرك.الشكلالكرويةالخضراء

أيضاومنهاالماء،فىخلاياهامنخليةكلسياطبحركة

النوممرضتسببالتي)التربانوسوما(المثقبيةطفيليات

ال!فريقي.

امتداداتبولحماطةاللحمياتتتحرك.اللحميات

.الأقدامأوالكاذبةبالأرجلتعرفالشكلأصبعية

عنداللحمياتخليةفيالكاذبةالأرجلتلكوتظهر

وتستعمل.الخليةغشاءفيكانبعاجاتالحركة

الغذاءعلىالحصولفيالكاذبةالأرجلهذهاللحميات

الأميبا-شبيهة-الأولياتتلكمنكثيرويعيشأيضا.

تفتكأمراضابعضهافيسبب،والحيوانالإنسانأمعاءفي

نافعوبعضهاولاينفع،لايضرمؤاكلوبعضهابهما،

ولاتضرلاتنفعالتىالأنواعومنفقط،الحيواناتلبعض

منكثيرفيالغليظةالأمعاءفىتعيشالتىالقولونأميبا

الأصحاء.البشر
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وأنواعهاالأوليات

دات!-السوطياتأ:محموعاتأرلعميالأولياتتصحيفبمكر

احثمسههاالأواجماتش!طتتحد.اللحطت2أكتر.أوواحدتحرء

سا!لالر؟لأق.تتحركالمعقد.ا!رشاالحهيرداتالأوليات3-االأميعا.

أهدالى.س!ط!شكتيرةشعيراتدات:-الهديات4

لحمىحيوانسوطىحيوان

هدبىجوانمعقدطرفيجهيزذوحيوان

الأميباشبيهةالأوأصياتمرالمجموعةهذهتتضمن

مرمسىدقيرتهيك!ذاتأوأجاتوهيالشعوعيات،

موتبعدالبحارقيعان!ييترسبماسرعانالذيالرمل

تلكمنملايينتراحصمتثماومن،الكائناتتلك

راسبوهيالردغةبممنكثيفةطبقاتمكونةالأصداف

أصدافوتتكونالبحار.قيعانيوجدفيلزجطيني

بعضقطروصلولقدبالجير.شعبيهةمادةمنالمثقبيات

طبقاتعلماءالآنويقومسم.02إلىالقديمةالمثقبيات

أحافيربدراسةالنفطعنالمنقبون)الجيولوجيون(الأرص

تدلهموالتيالسطحتحتالمدفونةالصكمخورفيالمثقبيات

تنقيبهم.مواقعفيالأرضطبقاتترتيبعلى

تنشألوغياتعلىالميكروسبوراتحتويا!ليكروسبورا.

حيطك!!،قطبيةخيوطأعاوالأبواغ،وحيدةخلايامن

العديدبهالشعبةهذهفيص!أهما.الشكلأنبوبيقطبي

مثلالباردالدمداتالفقارياتعلىتتطف!!التيالأنواعمن

حف.الزوا

داتبوغياتعلىالميكزوسبوراتحتويالجكزوسبورا.

الحلايا.متعددةأبواغفيتوجدالعتمكلأميبيةنمومراكز

طفيليةوكلهاالخلايا،متعددةأيضاالأكوأ،والأطوار

.الأسماكفيخاصةالباردالدمذاتالفقارياتشيخاصة

تكون.التركيبالمعقدالطرفيالجهيزذاتالأوليات

لديهاليس،الأولياتمنمتميزةمجموعةالكائناتهذه

فهيولذا،البالغالطورفيمتحصصةحركةجديزات

ومن،طفيليةمعيشةكلهاوتعيم!،الجسمبانزلاثتتحرك

أو)الملاريا(.البرداءمرضتسب!التيأطفيلياتابيحها

تعقيداالأولياتأكثرالمجموعةهذهتتضم!.الهدبيات

منوقتفي-يملكمنهاكلاالأن،التركيبحيثمن

تسمىبالشعيراتشبيهةدقيقةنتوءات-حياتهدورة

لكيالحركةعلىالحيوانتساعدبدورهاوهيالأهداب

الشبيهالجسمذاتالنفيرياتوتعد.غذائهعلىيحص!!

أكبرمنأيضاوهي،أ!دبياتامنالبوقأوبالنفير

هيالهدبياتمنأخرىمجموعةوهناكحجما.اللأوليات

ناقوسير،أوقمعىجسيمذاتاللولبياتأوالدرووريات

واجسمهاقمةعندمائيةدوامةتحدتطوي!ألبو!ذي

داخ!!إلىبالغذاءالمحملالماءفتجذبناقوسها،أوقضعها

جسمها.

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

لحليةاميمالأا

رهمياتلدا!اهدلأا

لتقبيةاميسيوملبراا

المحيطفيتقعالتيالغربيةكارولنحزرإحدىأوليثي

نحوبهاكبيرةمرجانيةجزيرةمنوتتكونأ!ادئ،ا

والجزرالمرجانيةالشعبودعضالأهوارمن2!-ا474

2.كمالخمسةدونأجابسةأصساحةوتبلغ.اهتباعدةأ!مغيرةا

نسمات071حواليالصغيرةالجزرهدهعلىويعيمزت

،الخاصغذائهمإنتاجعلىيعملونالذينالميكرونيز!تمن

.للتجارةالمجفىالهندجوزلبا!بإعدادكذلكيقومونكما

المتحدةالولايات،المتحدةالأممنحتولقد

عاموفي.أوليثىعلىالوصايةحقأم479عامال!مريكية

كارولينوجزرأوليثيبنفيدرالياتحادأنشئ،أم089

ميكرونيزيا.ولاياتاسمتحتالأخرى

سيامميةوحدةالجزرهذهأصبحت،أم869عاموفي

المتحدةبالولاياتارتباطوذات،الذاتيبالحكمتتمتع

ال!مريكية.

عالم(.م7831-071)7ليون!اردأولير،

الكبيرإنتاجهبسببمشهوراأصبح،سويسريرياضيات

التىللموضوعاتالواسعالمدىوالأصليةالرياضياتمن

فيبالعمىأصيبأنبعدعملهمنكثيراأنجزولقدتناولها.

فيكليةأعمىصارثمأم735عامعينيهإحدى

المثلثاتحسابفيجديدةبأفكارأوليرساه!.أم766

ع

ء
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437أوليمبيا

فيعملوقد،والاحتمالالعددونظريةوالجبروالهندسة

الصوتعلممثلالتطبيقيةالرياضياتفيعديدةمجالات

والملاحةوالمدفعيةوالفلكوالميكانيكاوالبصريات

سويسرا.فيبازلفيأوليرولد.والماليةوالإحصاء

أحد(.-ام)359بروسباتريك،أوليفانت

فىالصحفلافتتاحياتالمشهورينالكاريكاتيررسامي

رممومهفىالشخصياتوتتميز.المتحدةالولايات

سخريةأكثروعملهجدا.فيهامبالغبملامحعالكاريكاتيرية

معظموتتضمن.الافتتاحياتكاريكاتيررساميمعظممن

شخصيةوهيالبويقبنكالكاريكاتيريةأوليفانترصموم

حصلوقد.رمموماتهفىالتصرفاتعلىعادةتعلق

.أم679سنةللكاريكاتيربوليتزرجائزةعلىأوليفانت

مأ559عاموفيبأستراليا.أديليدفىأوليفانتولد

ألادفرتيزرلصحيفةالافتتاحيةكاريكاتيرأصئرسام

المتحدةالولاياتإلىانتقلأديليد.مدينةصحيفةوهى

بوصفهبولستديخفرصحيفةإلىلينضمأم649عام

عامحتىام759عامومنذ.ألافتتاحيةكاركاتيري

نقابةوتوزعستار.الواشنطنصحيفةفيعملأم819

علىالكاريكاتيريةأوليفانترسومالعالميةالصحافة

لأعمالهمجموعاتنشرتوقد.صحيفة005حوالي

أخرىسنواتوأربعأم(69)9أوليفانتكتابفي

م(.1)739

فيزيائى.(-م1091)ماركلسيرا،ئتأوليفا

الخووية.الفيزياءفيلعملهعالميةشوةعلىحصلأسترألي

المدرسةفيوتعلمبأسترالياأديليدمدينةفيأوليفانتولد

جامعةفيوأخيراأديليدجامعةفىثمأديليدفيأضانويةا

الثانيةالعالميةالحربخلالعملوقدإنجلترا.فيكمبردج

.المتحدةوالولاياتبريطانيافيالذريةوالطاقةالرادارفى

لمدرسةمديراعملأم639عامحتىأم059عامومنذ

فيالمتطورةالدراساتمعهدفيالفيزيائيةالعلومفيالبحث

حاكماأصبحوقدكانبرأ.فيالأستراليةالقوميةالجامعة

.أم769عامحتىم7191عاممنذأستراليالجنوب

.المعدنبمالزيتونيالزبرجد،الزبرجدانظر:.الأوليفين

نحويرتفعإذاليونانفيجبلأعلىالأولمجى

تفصلالتيالجباللسلسلةالشرقيةالحافةفيم2)179

مقدونيا.عنثيسالي

الوثنييناليونانبنجعلتوخشونفالجبلهذاوأرتفاع

أماكنلهم،المزعومينوإلاهةإلهاعشرالاثنيأنيعتقدون

الجبل.لهذاالعريضةللقمةال!ضيرةالحوافعلى

أوليمبسجبلأناليونانيوناعتقدأنحدثذلكوبعد

بالثلوجمغطىعادةكانفقد.للآلهةملائمامنزلآيعدلم

رحلاتهمأنكما.والسحبالضبابخلفومختفيا

الصحيحالمركزهوليسأوليمبسجبلأنلهمأظهرت

بدأواذلكجانبوإلىقبل.منيعتقدونكانواكماللعالم

فكرةسذاجةأكتشفواكما،الجبلهذاتسلقمنيتمكنون

ولهذه.عابديهممنجداقريباوالإلاهاتالالهةتعيشأن

يقعخياليأوليمبسوجودفىيعتقدونبدأواالأسباب

السماء.فيبعيدا

الفكرةهذهلنشرالكثيراليونانيونالشعراءعملوقد

،الإلياذةفيالأولىبالفكرةهومرتمسكوقد.الجديدة

بعيد.جبلفيوالإلاهاتالآلهةوضعالأوديسةفيولكن

الجديد.أوليمبسجبلكانأينأحدولايعرف

بيرجوسمدينةقربكمأ8طودهيبدغوادأولدمييا

فىالرياضيةوالألعابوالسياسةالدينوكان.باليونان

كماأوليمبيا.فيلمجركزذلككلكان،القديمةالأزمنة

أربسنواتكلهناكتعقدالتيالأوليمبيةالألعابكانت

كألمماسأستخدمتأنهاحتىاليونانيةالحياةفيجدامهمة

وأللعبادةإماأوليمبيافىالمبانىكلكانتكذلك.للتقويم

)ألتيس(بستانفيمتجمعةالدينيةالمبانيوكانت.الرياضة

الفيوس.نهرفىكلادوسنهريصبحيثيقعالذي

والبيلوبيينوهيرأزيوسالآلهةمعابدالمبانىهذهوتضم

والمذالإلكبيرة.والفليبيين

ففيبممباشرةالألتيسخارجفتقعالرياضيةالمبانىأما

مبنىوهو،الجمنازيومهناككانالغربيالشمالىالركن

التيالباليستراجنوبابالجمنازيوموسصل.الرياضيةللألعاب

يقع،الشرقوإلى.والملاكمةللمصارعةمدرسةكانت

منالشرقيالجنوبإلىالكبير.الرياضيةالألعابمدرج

يعقدكانحيث،الخيلسباقميدانهناككانالمدرجهذا

ألخيول.تجرهاالتيالحربيةللمركباتوسباقللخيلسباق

وبنيم،493عامفىالأوليمبيةالألعابحظرتوقد

الزلازلغطتذلكوبعد.الألتيسداخلحصن

والتربة.بالحصعباءأوليمبياوالفيضانات

عنالتنقيبفيفرنسيةبعثةبدأتأم982عاموفي

هذاالألمانيةالحكومةأكملتوقد.زيوسمعبدفيالاثار

الكاثمفتمأم،987و1875عاميبينوفيماالعمل!

المبانيمنالكثيرعنكشفكما.بالكاملألالتيسعن

وقطعوعجلاتتماثيلمنأجزاءوجدتكما.بهالمحيطة

الكشوفاتأهموكانتوالبرونز،المحروقالطينمننقدية

.م(ق)423بيونيانتصارهماالتمثالانوهذان.لتمثالين

البراكسيتيليزي.هرمسو



لأوليمبيادا843

جميعأصوأ!ظلتأجونانواألمانيابينل!تفاقيةوطبقا

أخذفيبالحقالألماناواحتفظ.اليونانحوزةفيالكشوفات

الكشوفاتأوأحملاتاأوالتماثيلمنصغيرةأجزاء

فيالمقدسةأوليمبياآثاريضمامتحروالانويوجد.الأخرى

أوليمبيا.

الأوليمبية.الألعاب:أيضاانظر

.صأاقياسملفإأغدماءاأجوناناعندتعنيالأولمجاد

اكتيالأربمااصشواتاححيالأوأجمبياديمثلهاالتيوالفترة

الأوليمبية،المبارياتلمهرجانمتعاقب!!احتفالينب!تانقضت

لقياسالويقةوهذه.الأوأجمبيةالألعاباآخربمعنىأو

شقدالميلاد.قبلاشابعالقرنفيشائعةأصبحتاشمن

أولىبدايةوهو..مقلا76عاممنذالأحداثكلأرخت

المعروفة.الأوأجمبيادمسابقات

قمرأوللظهورتقررالأوأجممبياد!شةبدايةكانت

فييومأطولفيالصيفيالشمسانقلاببعدكام!!

يوأ!يو.أوأ!حوافيأيفهرال!صام!!القمرهداوكار.العام

الأهضاأسسنةام!شقصأالأخيرةاالستةالشهورفإنولهذا

أسلسيدالأوأااسشةمإتتوافة!591رقماللأوليمبياد

حسابفيالطريقةهدهتوقفتوقد.السلامعليهالمسيح

وقد.403رقمالأوليمبيادبعدأيم044حواليالزمن

أممتابامنوغيرهماليونانيونالمؤرخونامعتخدم

السابقة،القرونإلىللإشارةللزم!مقيا!عاالأوليمبياد

كمااليوميللاصمتخدامأبداتكنلمالطريقةهذهولكن

والسنين.الشهوركانت

أوديمبياسكانتم(..ق613)375-أولدميياس

الأكبر.الإسكمدروأممقدونيا،ملكأضاليافيليبزوجة

فيأوليمبياسرأثرتوعاطفيةمتكبرة!ميدةوبوصفها

كبيرا.تأثيراالإسكندر

آخر.وريثافيليبيختارأنأوليمبياسخشيتوقد

تتأكدحتىفيليببقت!أوعزتأنهاالنال!منكثيرويعتقد

ملكا.!عيصبحالإسكندرأنمن

أوأجمبياسحاولتم.ق323عامالإسكندروفاةبعد

ولكنها.الرابعالإس!ضدرلحفيدهابالإمبراطوريةالاحتفاظ

أميروهوكامعاندرعليهاقبض.بمق631عاموفي.فشلت

اخيرا.أوليمبياسوقتلت.مقدوني

الأوليمبية.الألعاب:انف!إ.الألعاب،الأوليمبيه

منجزءالأوأجممبيةالجبال.الجيالالأوليميية،

الأمريكية.االمتحدةالولاياتفيالباسفيكيالشاطئمعلسلة

منطقةوتحت!!،واشنطنشمالفيالأوليمبيةاالجبالترتفع

حديقةفيمعظمهاويقع2،!ما.0609حوافيتبلغ

العامة.الوطنيةأوليمبيك

قمةأعلىهوم2)428طولهأجالغاأوليمبيسوجبل

.الجبالهذهفيصغيرةمتلجة001منأحخروهناك

والشوكرانوالأرزوالتنوبالراتيم!تغالاتوتغطي

منأكثرعليهاوتهطل.أخربيةاالجنوبيةالمنحدرات

أعلىمنواحدوهو،عامس!رالأمماأمنسم356

الأمري!جة.اهتحدةأ!لاياتاشىاطعدالأت

اليولانية(.)1!صاطيرعلمالأساطير،:انف!إ.الأوليميدون

الخنزير.شحمانظر:.الأوليين

التيارلمرورالمقاومةلقياستستخدموحدةالأوم

الكهربائي،التيارانسيابالموادجميعتقاوم.أسكهربائيا

.الأخرىالموادمنأكثرمقاومةتعطيالموادبعضل!ش

وتسمىعلاتالموأقلمقاومةتعصي!اضياالموادتسمىو

المقاومةتساوي.العوازلصبرأمقاومةتعصياختياطواد

التيالكهربائيةالحركيةأغوةا)م(مالأوباالمقاسةالكهربائية

مقسوما)ق(بالفولتمقاسةأ!!ربائيةاأررافعةاأعوةاتنت!

)ت(.لالأمبيرمقاساالتيارعلى

فولتات-أومات

أمبير

ت-مأو

حرارتهاودرجةأبعادهاعلىالموصلاتمقاومةتعتمد

سبيلعلى.الموصلمنهاصنعالتيالادةعلىوكذلك

سمكه.قلأوطولهازدادكلماسلكمقاومةتزداد،المثال

حرارتها.درجةبارتفاعالمادةمقاومةتزدادعموما

علىعرففقدأم،398عامللأومالعالميالمقياسأقر

خيطمنمعطىموحدكهربائيلتيارالمقاومةك!يةأنه

مليمتربحجمصليبشكلفىمقطعيةمنطقةبهزئبقي

صفرحرارةدرجةوفيسمأ360.وطولواحدمربع

الأسلاكمقاومةبحمسابالمهندسونقاموقد.مئوية

الدوائرفييعملونأويصممونالذينللأفرادالقياسية

ال!!ربائية.

كمابالأوميتر،الكهربائيةالدائرةفيالمقاومةوتقاس

يسمىجهازباستخدامدقةأكترقياسعلىالحصوليمكن

.ويتستونقنطرة

فيزيافيام(.854)1787سيمونجورجأوم،

للتياراتالحسابيالقانونأم827عاماكتشف!ألماني

وقد.قمانون،أومانظر:.أومبقانونسمىالذيالكهربائية



943سقراطأرسطو،أوناسيس

أهمل.بالحمهالكهربائيةالمقاومةوحدةأيالأوم،سمي

فيللفيزياءأستاذاأصبحعندماام833عامحتىاكتشافه

عامميونيخبجامعةللفيزياءأستاذاعينثم.نورمبيرج

.ام984

جامعتها.فيوتخرجبألمانياإيرلانجنفيأومولد

العلاقعنتجرحسابيةصيغةأومقانون.قالونأوم،

وا!لقاومةالكهربائيوالتيارالكهربائيةالدافعةالقوةبين

عالمبواسطةالعلاقةهذهاكتشفت.الدائرةفيالكهربائية

دائرةعلىتطبيقهوعند.ام682عامأومجورجالفيزياء

الدأفعةالقوةأنأومقانونأثبتمباشر،تيارذاتكهربائية

بالأمبير)ت(التيارتساوي،بالفولتالمقاسة)ق(الكهربية

.مت-ق:بالأوم)م(المقاومةفيمضروبا

استبدلتمتناوبتيارلدائرةالقانوناممتخدامعند

أيضامقاسة)ع((الظاهرية)المقاومةبالمعاوقةالمقاومة

كهربائيةدافعةقوةالمتناوبالتيارمريانفأنتج.بالأوم

علىالمقاومةهذةمثلقوةوتعتمدالتيار.تقاوممفادة

)المقاومةالمعاوقةوتتكونالتيار.تناوبسرعةمدى

معمتحدةا!لفاعلةتسمىالتىالمقاومةهذهمن(الظاهرية

المستمر.للتيارالمنتظمةالدائرةمقاومة

الدوائرفعاليةلتحديدأومقانونالمهندسونيستخدم

كيفحساب،المثالسبيلعلى،فبإمكانهم.الكهربائية

هذهلمكوناتالختلفةبالترتيباتالتيارسريانسأثرأنيمكن

.والمقاوماتوالمكثفاتالأسلاكتوصيلمثلالدائرة

الشمالية،أيرلندافيمحليحكمذاتمقاطعةأوطج

كما..نحوبعدعلىتقعالتيأوماجمدينةفيتتركز

نسمة.56845سكانهاعدديبلغ.بلفاممتغربي

مثلالصمغيرةالمدنأمعواقمنالعديدعلىالمقاطعةوتحتوي

الختلطة.الزراعةعلىوتعتمدكروسوسيكسميلفينتونا

منالكثيروتجتذبممبرينجبالالمنطقةعلىوتطل

.السياح

المتحدةبالولاياتنبراسكامدنكبرىأو!ط

تعبئةومراكزالماشيةألممواقمنواحدةتعدوهي،الأمريكية

نسمة.5933527سكانهاوعدد.الرائدةالعالميةاللحوم

ذويالسكانمنضخمةمجموعاتالمدينةتضمكما

والإيطاليةوالأيرلنديةوالألمانيةالإنجليزيةالأصول

حواليالسودويشكل.والسويديةوالبولنديةوالمكسيكية

.السكانعددعشر

تصنيعويعد.صناعيمركز006حواليأوماهاوفي

هياللحومتعبئةأنكما،المدينةفيالصناعاتأهمالطعام

الرئيسيةالإنتاجمراكزمنواحدةوالمدينة.الرئيسيالنشاط

.المتحدةالولاياتفيالمجمدةللأطعمة

المتحدةالمملكةفييشيروظيفيلقبأومبادسمان

أ!إلمفوصبويقةتسمىأنيمكنعامةوظيفةإلى

يسمعالذيالمفوضالحكومةوتعين،للإدارةالبرلماني

الجهاتضد،للبرلمانعضوخلالمنالأفراد،شكاوى

.الأخرىوالمؤسساتالحكومية

المراكزوأحدسيبريا،فيالمدنأكبرمنواحدةأومسك

سابقأ.السوفييتيبالاتحاديسمىكانفيماالمهمةالمشاعية

علىأومسكوتقع.نسمة1.1ء000.9سكانهاعدد

منالشرقإلىكم09271نحوبعدعلىإيرتيعقنهر

للمنطقةالزراعيةألالاتأومسكفىوتصنعموس!ص.

الغذائيةللموادضخمةمصانعالمدينةتضمكمابها.المحيطة

البتروكيميائية.والصناعاتالبترولزيتتكريروصناعة

أثناءام671عامفيأومسكمدينةأسستوقد

مواصلاتخطوصلوقدسيبريا.فيالروسىالتوسع

وأصبحتأم498عامفيالمدينةإلىمسيبرياحديدسكك

العالميةالحربوأثناءسيبريا.لغربتجاريامركزأأومسك

منالكثيرالحكومةنقلتأم(ا-459)939الثانية

سابقاالسوفييتيا!،تحادغربفيالقتالمناطقالمصائمن

تطورتلذلكوكنتيجةسيبريا.فىآمنةمناطقإلى

التوسع.فيصناعاتهاواستمرتبسرعةأومسك

أوميغا(.)لظمامالملاحة:نظرا.وميغاأ

(.م5791-6091)سقراطأرسطو،أوناسيس

منواحداأصبح،أعمالومدير،يونانيةسفنصاحب

جاكلينتزوجام689عاموفى.العالبمشخصياتأغنى

وقد.كنيديجونالراحلالامريكيالرئيسأرملةكنيدي

.أم499عامأواخرفيتوفيت

وكانبتركيا،(الآنأزمير)سميرانافيأوناسيسولد

عامالأرجنتينإلىأوناسيسوهاجرثريا.تبغمستوردوالده

أصبحإيرسبوينسوفي.ثروتهوالدهفقدأنبعدم2391

مستورداذلكبعدثم،الهاتفمفاتيحللوحةفنياعاملا

الكسادخلالالسفنفيالأعمالمجالدخلوقد.للتبغ

العديدواشترى،العشرينالقرنمنالثلاثينياتفيالكبير

مستثمراكان.للغايةمنخففربسعرالشحنلحمفنمن

بعدالسفنخبراءمنكثيرنصيحةوتجاهلوعنيفا،جسورا

النفطناقلاتمنالعديدبنىعندماالثانيةالعالميةالحرب

كبيرأ.نجاحاالتجاريةالمغامرةهذهنجحتوقد.العملاقة

الوحيدةاليونانيةالجويةالخطوطأيضاأونالعميعك!امتلك
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طريقمنظومةفيمهمةوصلهمزةوتش!صل.الشرثحتىالعشرينالقرنمنالخمسينياتمنتصفمنذوذلك

أونتاريوبحيرةأنمنوبالرغم.البحريلورنسمعانت.السبعينياتمنتصففيالحكومةتولتها

فيهاأصسفنامرورمعدلأنإلااحشةاطوالأطسفناشفئمفتوحةالمجتفالعافيشيا!هكةمأشخصيةأوناسيسكان

اللأخرى.أعفمى11أجحيراتاكطمماأق!يختهع!المشهورةأسشخصياتواأ"اأمحاازعماءواممتضاف

الجزءوبينكندافيأونتاريوأإب!!البحيرةتقعكريستيما.المسمى

المتحدةالولاياتشينيويوركمرأخربياالشمالي

وصضهاع131نحوأجحيرةاطولل!.الأمص!يئتاكاأم(.369-ا86)4!ول!ص!،او!

ويبلطول2.كمأ455.9مساحتهاوتبلغ.كم85.أممبانيتمثيلياتومؤلفوروائيوشساعرفلسفيةمقال!ت

152بينماالبحيرةعمقيتراوحا.772نحوسواحلهاالؤد،أنإلىذهبفقد،الحديثةأسبانياإحياءرائدول!صنه

صع!مستوىعنمترا75أجحيرةاوترتفعمترا.442وفكرةكلموضوعهو،أضقافةاأوالمجتمعأوالحضارةوليس

مستوىوانخفاضال!جير،أجحيرةامياهعمه!ويعنيالبحر..الأسمىوالباعث

ولاسع!إلبحرمستوىيمدونمياههاتلثيأنأسصحهللحياةالمأساويالإدراكأونامونوأعمالأحسنومن

منالرياحوتهب.السطهحيةأضياراتواالرياحتلمسهاعصرمشذالإيمانوالعق!!ب!تالنزاعيعالجالذيأم()139

الساعة.فيكمانصفبسرعةأضرقاإلىأخرباهذاشىأفإاآوالعشريرت.القرنوحتىالنهضة

عداأصثشاءافصلفيأونتاريوبحيرةمياهتتج!دالأصأصبحثارالخلود،فيعبةأوا،الإرادةأهميةالكتاب

وعمقضحلا.الماءيكونحيث،الساحلمنطقةأوراموفيدرالسةساعدتزأعد.البشريالتاريخفيالحب

فوقها،الهواءمنأبردالسطحعلىمياههايجعلالبحيرةىلمىأم()598التقليديةحولكتابفيالأسبانيةللثقافة

معتدلاتأثيراللبحيرةفإنلذاالشتاء.فيأدفأأنهاكما!لالمعروفةالأسجانيةالعقلانيةالإحياءحركةإنعاش

عندنهاراارةالحصلاترتمدرجة.المنطقةفيالمناخعلىاهـاةالطورل!ؤتأمروفقصائدهأنضمجومن.أم898

!عالحرارةودرجات،الشرقيالجزءفيالبحيرةمنفذرواياتهأعظموتبحثام(.029)فيلازكزمسيح

الفواكهأشجارتنموحيثاعتدال!أكثرالجنوليالساحل.ال!نسائالوجودأسرارفيأم(19)4الفمباب

حدودجانبيعلىالواقعةأطنطقةاهذهأرجاءفىأستاذاوعينبلباو،فيجوغوأونامونوديميحلولد

كندا.معالمتحدةالود!ياترئيسافيأم،198عامسال!مان!ظبجامعةأجونانيةاللغة

نهرخلالالأطلسيالمحيطفيأجحيرةامياهتص!،أحضيرةاحصتبهإلىالإضافةزبا.أم009عامفيللجامعة

بحيرةويلاندوقناةنياجارانهر:يرلصأا!رنمر.سانت:أغد.قصيرةأسةمقا0003علىمايزيدأونامونوكتب

الغربي.الجنوبيالجانبكماالواقعةإيريلبحيرةأونتاريوالسياسينقدهسمببمتعاقبةحكوماتأربععداءاكتسب

الجريء.
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.ضخ-ا*-سط---لأ7-دألع1!بد.دهالم!ها!سكانثلثحواليفيهايعيش،كنديةمقاطعةردواوظ

ص!/ءفي2-ع3س7!!كم!(91)554.نسمة840/01.ء88مم!صانهاعدديبلغحيثكندا،
،ث!رد\9سلا1إصكاشي!--اوم()5/9لدط245ا!رلداع?

؟لاتررأ!بمسسلدم5832لفطةأعمق.الدخلموارداكبراونتاريوفىالخدماتصناعاتوتعد

ياارنبميميةداالحرلطةصلطمهم()244صريق-المقاطعاتماتنتجهبأونتاريوالصناعياللإنتاجويعادل

محتمعة.الأخرىالتسعالكندية

حدج+6ص8/طودةصوثحطشماد18تحص--إص!صءسأ!دخلا!ىالكنديةالمقاطعاتبينال!ولىأونتاريووتعد لاع6/-!!؟حلى،ا-

جر6برج!يئجمز-لإع-(وخ؟شثصاث!-ع--رطلىصسا

--له!-+-ض-!3-!-لاء/-كا---/"كا-اوىسصرفي!!ازنتاريووعاصمة.أضعدينافيالبرتابعدوالثانيةالزراعى

!رحرفألالأ-لبلرلوبو!ا-يدبلىكمحهم!بر-/!*اله!!3للتصنيعالرئيسىالمرحصهيتورونتوومنطقةتورونتو.هي

همعرا،بر!أونتاريوا!-ءصص*!ص--صسكاوإىكبرحرطر*-لم-!فىأوتاوانهرعلىكنداعاصمةوتمبنوتاواكندا.في

-**7.-طص

،ثا!ءووول!وقآمثتو*1-ورطغ!صاريو-1!(بجبرثاءو*-)5اويموبحي-.اونتاريومقاطعةغربيجنوب

ك!ل!الور؟+م-7ء3---رس!--!--!---لأروش!سز-حمر!اود-لا--!:ا؟جبر!.بحيرهريو،اونتا:ايضانظرا

خمء13)!!ئرتطمد-آخأس-،-كأضفدصص-س--//ا،---!-!سص3كاسيراكوكا2

لا!-ررز!6!-!سهـ+؟"ءبفلو.؟س/(71/"؟!حيراتأهـخرر!أوظبحيرة.؟ص"روووفا

شحكر؟!ب3د،1لمءلان3كا،---"ع-

دحمر؟أسي-!3?-كاليويورك-/(!-؟ثلأنحواتجاهاواكترهاالخمسالعظهمىالشماليةأمريكا



441جلادستونيوجين،أونيل

قناةبوساطةنيويوركوبمدينةهدسونبنهرالبحيرةوترتبط

بحيرةفيتصبأولحمويجو.وقناةجينيسيونهرإيري

وترينت،وأوسيجو،،وجينيسي،بلاكنهارأأونتاريو

روشستر،منهاهامةموانئعدةالبحيرةعلىوتطلوهمبر.

وتورونتو،،كوبورجفهيالكنديةالموانئأما.ونيويورك

.وكنجستون،ملتونوها

العظمى.البحيراتأيفئا:انظر

أمريكيرياضينجمم(.0891-191)3دجسيأولر،

الجامعية،دراستهأثناءالرياضيةالألعابفياضعتراكهساعده

القرنمنالثلاثينياتمنتصففيالأوليمبيةالألعابوفي

تارلإلرياضة.فيالمشاهيريصئأحدأنفيالعشرين

الألعابفيذهبيةميدالياتأرلغعلىأونزحصل

عامألمانيافيبرلينفيأقيمقالتيالأوليمبيةالصيفية

وفيمتروالمائتيمترالمائةسباقفيفازكما.ام369

المناوبالأمريكيالفريقفيعضواوكان.العريضالقفز

أوليمبيارقماسجلكمامتر.الأربعمائةبسباقوالفائز

العريض.والقفزمترالمائتيسباقفيقياسيا

ولذلكزنجيا،أونزكان

الألعابفياشتراكهكان

37؟3برصرر-ءإحراجايسببالأوليمبية

!ور!-!تمرني7إذألممانجا،زعيمطرلأدولف

**+دصط-ريأملونكانواوأتباعههتلرإن

فيركا؟ر-الألماناللاعبونيبرهنأن

3؟ر3صيطلقاسموهو-الاريون

وبعفشعوبالألمانعلى

جسيءأونزأر!أنهم-الشماليةأوروبا

.الشعوبباجممامنمنزلة

الحقيقياسمهوكان.ألابامافيأوكفيلفيأونزولد

الحروفمنجسياسمواتخذأونزممليفلاندجيمس

اسمه.منالأولى

معانتقل.أصلأرضمستأجرمزارعابنأونز..كجكان

برعوقد.عمرهمنالسابعةبلغعندماكليفلاندإلىعائلته

جامعةفييدرسكانعندماالرياضيةالألعابفيأونز

لقاءوفي.ام369عامإلىأم339عاممنأوهايوولاية

أونزحطم،أم359عامميتشيجانفيآربورآنفيللكلية

خلالالرابعمعوتساوى،العالميةالقياسيةالأرقاممنثلاثة

مهنتهخلالعالميةقياسيةأرقامممبعةأونزسجل.دقيقة45

رياضي.كلاعب

فيوعمل،العامةالعلاقاتبسلكأونزالتحقوأخيرا

أونزوكان.بالشبابيتعلقماخاصة،الاجتماعيةالخدمات

المشاكلحلعلىتساعدالرياضيةالمبارياتبأنيعتقد

الأوليمبية.الألعابأنظر:.والسياسيةالعنصرية

فيالبحيرأتأكبرمنأونيجادجيرة.لحيرةأوئيجا،

لروسيا.الغربيةالشماليةالزاويةمنبالقربتقع.أوروبا

البلطقبحرتربطالتيالقناةمنظومةمنجزءوالبحيرة

2.كم9و498البحيرةمساحةوتبلغالأبيض!.بالبحر

مسافةعلىالواقعةلادوجابحيرةفيالبحيرةمياهوتصب

وتربطسفير.نهرخلالالغربيالجنوبإلىكمأ01

منسلسلةبوساطةالشماليةدفينابأنهارالفولجانهرالبحيرة

.والقنواتالأنهار

أيردنديسياسيأم(.099-191)4اللوردأوليل،

مأ639عاممنذالشماليةأيرلندأفيللوزرأءرئيساكان

رفضأنبعدمنصبهمناستقالوقد.أم969عامحتى

لأيرلندأالكاثوليكيةالرومانيةالأقليةمعالائتلافحزبه

الشمالية.

فيتعليمهوتلقى،لندنفيأونيلمارونترينسولد

معخدمأم49ءعامحتىأم939عامومنذ،إلمجونكلية

عاموفي.نقيبرتبةعلىوحصلالأيرلنديالحرس

ولايةفىبانسيدفيالبرلمانفيعضواانتخبأم469

أنتريم.

ومنذ.الداخليةللشؤونوزيراأصبحأم659عاموفي

للاقتصاد.وزيراعملأم639عامحتىأم9ء6عام

-1888)جسلادستونيوجين،أونيل

كانفقدأمريكا.فيمسرحىكاتبأضعهرأم(.3ء9

ثابتبشكلالمأساةيكتبأمريكيمسرحيكاتبأول

الأمريكيةالمسرحياتكانت،أونيلقبل.ومتماسك

عاطفية.ملهاةأوميلودراماإماتكونأنإلىتميلالناجحة

.أم369عامللأدبنوبلجائزةعلىأونيلحصلوقد

الأفقوراء:وهيبوليتزربجوائز!سرحياتهمنأربغزتوظ

غريبوفصلام(،)121وآناكريستىأم(،2!)0

النهارورحلةأم(،)289

الليلإلىالطويل

بعدوذلكام(،)157

وفاته.

فيأونيلولد.حياته

ابناكان.نيويوركمدينة

الممثلأونيللجيمس

أونيليوجيندرسالمشهور.

أونيليوجينجامعةفيقصيرةلفترة
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وظائففيوعملالدراسةتركثمأم609عامبرينستون

وأمريكاإفريقياجنوبإلىكملاحأونيلأبحروقد.متنوعة

.أم!أوأأم019سنةالجنوبية

عرضفيتجاربهأوني!!مسرحياتمنال!صيرتعكص

منماقابلمعتعاطفهأخرىمسرحياثتظهربينماالبحر،

الوقت.ذأصكأثناءالمجتمعونبذللفشلأمثلة

ث!اأم909عاموذلكمراتثلاثأونيلتزوج

أضانيةواشالأواريجتاهانتهت.أم289ث!اأم189

.بالطلاق

أشاءرام219عاممصحةودخلبالدرنأويخلمرض

مأ!61عاموفيمسرحيا.ح!اتبايصبحأنقررالنقاهةفشة

جماعةوهيتاونبروفسرمسرحياتكتا!إلىانضم

اتجاهفىالأولىمسرحيتهالمجموعةهذهومثلت.مسرحية

.المسرحعلىأم619عامكارديفلأجلالشرق

الثلاثينياتمنتصففيمسرحياتهمعظمأوني!كتب

منذلكبعدحياتهفيأشنيلعانىوقد.العشرينالقرنمن

أحضابة.اعلىقدرتهالمرضرهذاأعاق.الرعالقالشل!مرض

.أم539سنةنوفمبر27فيأونيلومات

54عددهاأصغالباأوني!!مسرحياتتعطي.أعماله

الثيرة.وا!وضوعاتأجبساالأمنواسعامدىمسرحية

الفصولإلىالواحدأغصلامنالطهولفيتتنوعوهي

(أم)289الغريبالإضافيالفصلمسرحيةفيالتسعة

أم(.)319بإلكترايليقالحدادمسرحيةفيفصلاأوأ

منهامؤل!احدإلىدقيقةواقعيةمسرحياتأونيلوكتب

فيبماتعبيريةومسرحياتأم()249الأ!ليستحترغبة

المسرخجربكماأم(.)229الشعرالكثيفالقردذلك

أيضاوكتبأم(،)28!ماركصملايينفيالهجائي

النهاررحلةمسرحيةفىكماالذاتيةالسيرةمسرحيات

أم(.)569الليلإلىالطويل

البحثهيمسرحيك!صاتبمهمتهأنأونيلأعلن

العلمأنيعتقدأونيلوكان.أجوماأمراضجذورفيالعميق

يعطهماولم،التقليديةبالمعتقداتإيمانهمالناسمنسلب

وأللحياةمعنىإيجادفيرغبتهميشبعجديداإيمانا

.الموتمنخوفهمفىيواسيهم

بكتاباتالحياةفيالمتشائمةأونيلنظروجهةتأثرت

وكاتبشعوبنهاوروآرثرنيتشهفريدريكالألمانالفلا!مفة

علماأثركما.!شرندبرججمستأوالسويديالمسرحيات

لمشةلهمسرحيةففي.أوني!فيالحديثالنفس

عنللتعبيرالأقنعةترتديشعخصياتهكانتأم269

تعبرغريبإضافىفصلمسرحيةوفي.ذواتهم

مشاعرهالعرضعالبصوتأفكارهاعنالشخصيات

يرسمأم()349بلانهايةأياممسرحيةوفي.الداخلية

أحدلشخصيةمختلفةأجزاءالممثلينمناثنان

.الشخصيات

فالطبول.مسرحياتهمنكثيرفياشموزأونيلامشخدم

إلىترمزأم()029جونزالإمبراطورمسرحيةفي

الرئيسية.للشخصيةالبدائيةالخاوف

لحياتهم.معنىوراءأونيلشخصياتمعظهموتسعى

كريستىوآناأم(029)الأفقوراءمسرحياتفىر

إلىالشخصياتتتجهغريبإف!افيوفصلأم(162)

دينامومسرحيتيزفي.المعنىححذاالإيجادالحى

النصرانيةإلىالشخصياتتتجهبلانهايةأيامأم(،)929

وفي.الأملخيبةمنالجميعويعاني-المعنىهذالايجاد

مسرحياتأكثرأم(،)939الثلجرجلمجىءمسرحية

ذيبهوفيحياتهاالشخصياتدمرتتشاؤماأوني!!

الخادعةالصورفيمعنىوجدواولكنهما.مائيةواجهة

مناقتربواالخادعةالصورةهذهمنهماخذتوعندمالهما.

.أجأسا

.الأدب،الأمريكي:انفهـأيضا

أمريكيف!روا.(م0791-5091)صر،ارهاوأ

علىالواقعيةملاحظاتهمنشهرتهنالقصيرةقصةوكاتب

بنى.الأمريكيالحشعبالومعصالطهبقةوأخلاقعادات

الخياليةالمدينةعلىوقصسصهرواياتهمنعدداأوهارا

بنسلفانيا.فيجيبسفيل

بنسلفانيا.فيبوتسفيلفيأوهاراهنريجونولد

نجاحإثرالقصصكتابةإلىاتجهأنإلىصحفياعمل

كانتأم(.)349سامارافيموعدالأولىروايته

العلياالاجتماعيةالشريحةحياةعنساخرةصورةالرواية

رواياتتضمنتلنسلفانيا.مدنفيالوسعطىالطبقةمن

شمالعشرةأم(بم)359بترفيلدالأخرىالهامةأوهارا

أم(،)589المصطبةعلىمنأم(بم!)55فريدريك

رواياتمنالكثيرتحولتأم(.!)63أبلتونإليزابيث

وهماالرواياتهذهمنواثختان،لممينمائيةأفلامإلىأوهارا

(أم)629العاليةالفحكةأم(،)389السماءأمل

قصصهعنخاصاثناءأوهارانالهولجوود.شيصورتا

الدكتورابنعلىقصصهمجموعةاحتوت.القصيرة

القبعةأم(،69)0الصوداوماءالمواعظأم(بم)359

عام)نشرالطيبالسامريأم(،)639الفرالتقعلى

ريتشاردالمؤلفمعأوهاراتعاون(.وفاتهبعدأم749

المسلسلةقصتهلتحويلهارتلورنزوالمو!حيقاررودجرز

الامعمتحملمومحيقيةكوميدياإلىم(0491)جويبال



الول!ياتمنالوسطىالغربيةالمنطقةفيولايةأوهايو

ساعد.الرئيسيةالصناعيةالولاياتإحدىوهى،المتحدة

والموقعأراضيهافيالمعدنوخامالوفيرةالمياهوجود

مهمة.صناعيةمنطقةجعلهاعلىالمركزي

فيهاتمتدحيثزراعيةكولايةأوهايونمتكذلك

القمححزاممنجزءاتكونالتيالخصبةالزراعيةالأراضي

الوسطى.الغربيةالمنطقةفيالكبير

)التيبالولايةالمتحدةالولاياترؤساءمنسبعةولد

كولمبس.هىأوهايووعاصمةالرؤسماء(أمنفسهاتسمي

آلافمنذأوهايوأراضيمعظمالجليديةالأنهاركونتوقد

الجنوبيةالحدودامتدادعلىأوهايونهرويتدفق.السنين

للولاية.الشرقيةوالجنوبية

جزءاأوهايوشمالفيأمحظمىاالبحيراتسهولتكون

البحيراتطولعلىتمتدمنخفضةخصبةأراضمن

.والخضراواتالفواكهزراعةفيهاوتتم.العظمى

أكثربينمنأوهايوغربفيالتيلسهولوتعتبر

الأبلاشهضبةوفيالقطر.فيخصوبةالزراعيةالأراضي

والأوديةالتلالحيثالأراضيأجملتوجدالوعرة

يشتملسيتىكليفلاندوسط

المبنىفهيقغعامميدانعلى

التابعطابقا46صالمكون

والذىأويلستالدردلشركة

.الصورةهذهحلفيةلييظهر

443يوهاوأ

الهضبةهذهتحتويكذلك.والشلالاتالواسعةوالغابات

العشبإقليميوجد.بالمعادنثراءأوهايومناطقأكثرعلى

ذاتصغيرةمثلثةمنطقةوهوالجنوبيةأوهايوفيالأررق

سهلأ.تدرجاومتدرجةجبليةأراض

ولايةعمالثلثيحواليالخدميةالصناعاتوتستقطب

الخدميةالصناعةوالتجزئةالجملةتجارةوتعتبرأوهايو.

الجزءوسينسناتىتوليدومينائيعبرويمر.بالولايةالرئيسية

الجملة.تجارةمناللأكبر

المهمةالخدميةالصناعاتمنالأخرىالنشاطاتوتشتمل

والنقل.الصحيةوالرعايةوالتعليمالمصرفيةالخدماتعلى

فىالوحيدالمهمالاقتصاديالنشاطالتصنيعيعتبر

فهيواسعا.اختلافاالمنتجةالبضائعوتختلف،الولاية

وعلىوالسياراتوالالاتالطائراتغيارقطععلىتشتمل

)البلاستيك(.واللدائنوالفولاذالصابون

التعدينيةالمنتجاتأهمالطبيعيوالغازالفحميعتبر

الفحممناجمأكبرأوهايووسطشرقفييوجدحيث

فىرئيسيةبصورةالطيعيالغازيوجدكماالحجري

أوهايو.ولايةمنالشرقيالجنوب
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موجزةحقائق

سمة.53288701:السكانعدد

.ك!440.7012:المساحة

.م324يوليوحرارذمتوسصأ،م25ينايرحرارةمتوسصأ:المناخ

أدنى.م472اسقارمقاطعةلىكاماحملارتفاعأعلى:الارتفاع

.أم32هاملتودأصعةمما!ىأوهايولهرطولعر:ارتفاع

تواجدو.،تيلسسما،كولمبوس،كليفا،لد:الملدنأكبر

الألقار،االأأصاد،ااصويا،اكول،أخاميةاالدره:الزراعة:الرئيسيةالجتجات

اطصسة،المعادلىمشحاتاسض!،امعدات:التصنيع.اسلىارير،الحط

احجميائيات.ا،اح!كاهـ!ائيةاالمعدات،العدائيةالمحتحات،الآلياتا

اطيعى.اا!ارا،المحم:التعدين:الرئيسيةالمعادن

اعظي!ا.اانشىءوتعميإيروكويسا!ديهاالكلمة:الاسمأعل

الزراعي.أوهايودخلمعظماالحقولمحاصيلوتوفر

وفولالشاميةللذرةالصدارةمنتجيبينمنأوهايووتعد

.المتحدةبالولاياتالصويا

شيتعيمتركاتاجيضاادستوطن!!أوائلوصلعندما

أراضرعلىبريطانياوفرنسانزاعأدى.متعددةقبائلالمخطقة

الحربإلىهايو،أوإقليمذأسكفيبماأمريكاشمالفي

تنازلتالحربوبعدأم(-763أ)754الهنديةالفرنسية

بأوهايو.مطالبتهاعنفرنسا

بعدالإقليمعلىأصمميطرةاالمتحدةالولاياتباشرتوقد

أوهايووأصبحتأم(-1783)775الأمريكيةالثورة

.أم308عاممارسأفيولاية

والسككوقنواتهأوهايونهرعلىالتجارةأدت

فيالاقتصاديةالحالةازدهارإلىهناكالمقامةالحديدية

الإقليم.

عانتأنبعدالفيضاناتفيتحكمامشاريعأسست

تجارةبدأت.أم139عاممدمرةفيضاناتمنأوهايو

العشرينالقرنمنالستينياتفيالنموفيالعالميةأوهايو

إيريبحيرةعلىأوهايومدنمنثمانأصبحتأنبعد

الثمانينياتوفي.البحريلوردصرسانتممرعلىموانئ

صغارمنالعديدوالماشيةالمحاصيلأسعارتدنيأجبر

العمل.تركعلىأوهايومزاريهما

كمأ)957مسافةأوهايونهريجري.!أوهايو،

الزراعية.الأراضىوأغنىنشاطاالصناعيةالمناطه!أكثرعبر

الأمري!صة.المتحدةالولاياتفيالمائيةالممراتأهمويعد

مقاطعاتمنوالكثيرالأساسيةالفحمحقولبعضويخدم

الفوللاذ.إنتاج

ويتدفقلنسلفانيافي،بتسبيرجمنأوهايونهريبدأ

الحدودويشكل،الغربيالجنوباتجاهفيرئيسيةبصفة

أوهايونهرموقع

الشماليةوالحدود،وإلينويوإندياناالأوهايوالجنوبية

.صو!ضتاأخربيةاأعرجيميا

(.)السطحألبانياانظر:.لحيرة،أوووب

النصف!فيجبلأعلىثاني!لادودلأوهوز

ولايزيد.م6)088وارتفاعهالأرضيةالكرةمنالغربى

لحسلسلةمنجزءوهوأكونكاغوا،جبلإلاارتفاعاعليه

بينالحدودفيبارزةنتوءاتأربعةوبهالإنديزجبال

لحمالادودلأوهوزجبلالثلجويغطي.وتشيليالأرجنتينا

السنة.مدارعلى

جبليةتفاخشمجرةال!وهياشجرة.تة،الأوط

الأثاثصنعفيخشبهايستخدم،هاوايفيتنمو

الحديدية.السككوعوارض

ورجالالعسكر!نمنلاثبنالعائلةا!عمأو!يجيدر

والابن.الأب،الجنوبيةأمريكافيالدولة

فيولد.(م1081؟0271)أوهيجينزأمبروزيو

العملفشلتجاريا.عملاليؤسسبيروإلىذهب.أيرلندا

أمبروزيوعمل.تشيليفيالأ!مبانيةالخدمةفيفدخل

عامإلىم1788عاممنلتشيليعاماحاكماهيجينزأو

عامأوسورنوماركيزأوهيجينزأصبح.م71!6

ام697عاممنبيروفيللملكنائباعمل.أم297

وفاته.وحتى

أمبروزيوابنأم(.842-ا)778أوهيجينزبرناردو

الأمعبانهزيمةبعد.تشيليدولةمحرروهوأوهيجينز.

11حنرداالم!-اولتا3رلو،كا-صحر

-لممبشص!أ.ئج!صءضبرنيولور!كاصأص

!اسلم/برء+س

كا-!*!ل!7+-ء!-ص-حج!/افوممي

لماوهايوح!بلسلمأنيا

!!حصم!ألئس!رح

إلشويك!!%9!ج-------دليح

إنديانا!هـبرسسسا--!كا!ا.

!7.حشا
،ء/ايال!!ر.صص

..هابو1وثهر/كح!-!،لغربيةاحصص

لوصك!لم

اطاسلأ!ح!،ء*صفرجيليا

-------------جمت!جلأضك!ل!*لمجلأإآ!كا-+ع

حبز،/ئمكمثرتني!صيلهرهم!-ىليم!حصيررلإ،الشماليةكالولينا

مسيسيليجمحثيرصىحمح!*الالححصما77-حرررجيا!ي!ح!؟---اا*--.-؟صخ



544سيكتايروأ

اوهيجينزانضم،أم481عامرانكاجوأفيتشيليلجيش

فيمارتينسانديخوزيهالجنوبىالأمريكيللمحرر

م7181عامتشيليإلىالانديزجبالوعبرا.الأرجنتين

علىالنهائيالنصمروأحرزاشاكابوكو،فيالأسبانوهزما

منأوهيجينزخلع.أم881عامالمايبونهرعندالأسبان

فىولد.الإصلاحمحاولاتحولالنزاعبسببالسلطة

بتشيلي.شيلان

يابانىروائي(.-ام)359كينزابورو،أوي

جائزةونال،باليابانإيهايممقاطعةمنشيكوكوفيولد

بعدماجيلممثليأبرزأحدأوييعد.أم499عامنوبل

فيأ!ملوبهمنيتضيعنحوعلىأليابانيالأدبفيالحرب

القصصيةوموضوعاتهطروحاتهمنكما،الكتابة

وغيرها.

بعملأم79ءعامالأدبيالوسطانتباهأويلفت

الأولىروايتهوكانت.الموتىهممعطاءونعنوانهقصصي

إعجابالقيتالتيام(،)589الذريةودمرالبرعمأقطف

شابل!صاتببالنسبةقيمةجائزةنالثم،النطاقواسع

جيلناروايتهأنأيضا.غيرأم589سنةنشرتلهقصةعلى

ذلكبعدأويوانشغلالتقدير.نفستنللمام()959

وألفالجديداليسارضمنكانحيثالسياسيبالنشاط

(ام)649شخصيةمسألةبعنوانعملاالسبيلهذافي

متخذأالحرببعدمامرحلةفىالشبانمشاكلفيهتناول

ورمزامحورامعاقاولدالذيهيكاريابنهشخصيةمن

أشمل.لإعاقة

نتجاوزكيفعلمناالروايتانالأخرىأويأعمالمن

الجديدالإنسانأيهاواستيقظام()969جنوننا

عامنشرتالإقليميةللأساطيرودرامعةام(،)839

المحاضراتمنمجموعةبالإنجليزيةلهوصدرت.ام869

اليابانبعنوانالمتحدةوالولاياتالعسويدفيألقاهاالتي

امشكهولمفيمحاضرتهمنهاأم(،)599وأناالغامفة

اليابانبتحولشعورهعنفيهاعبرالتيالسويديةالعاصمة

فىالقاريالثقافيوانتمائهتراثهعنيغتربغامضبلدإلى

اليابافي،أنظر:.الغربيةالحضارةركبلمواكبةمحاولته

.الأدب

أيرلندا،جمهوريةفيالوطنيالبرلمانهوأويردكتاس

قصروهودبلنفيهاوسلينسترمقرفيالبرلمانويجتمع

.الميلاديعشرالثامنالقرنفيبنىشاسعفسيح

النوابومجلمم!الرئيسمنأويريكتاسشكون

مجلسفىعضواالوزراءرئيسيعتبر.الشيوخومجلس

.النوأب

وينتخبالأولوالمواطنالدولةرأسهوالرئيس

المنصبتوليلهويحقسئهـمشواتلمدةالشعببوساطة

البرلمانودعوةالقوانينبتوقيعالرئيسويقوم.مرتين

عليهويجب.الوزاريةالتعييناتعلىويصادقللاجتماع

وبإمكانهالدستورحارسهووالرئيس.البرلماننصحاتباع

حتىدستوريةغيرتبدوالتيالقوانينالتوقئكللىرفض

قبلمنعليهاالتصويتيتمأوالأعلىالمجلعم!عليهايصادق

استفتاء.فيالشعب

التوصياتبرفعويقومالحكومةرئيسهو.التويسيك

أمورويدير)الدايل(النوأبلمجلسالجديدةبالقوابن

مستشارا15إلى7منيتكونمجلسمعالجمهورية

منهمالمجلسأعضاءوغالبيةالوزراء.رئيسيمسميهم

بوساطةمنهماثنينتعيينيمكنولكن،النوابمجلس

زعيمعادةالوزرأءرئيعرويكون)السيناد(.الشيوخمجلس

الوزرأءرئيستعيينويتم.النوابمجلعه!فىالأغلبيةحزب

سنوأت.خممي!لاتتعدىلمدةوالمجلمم!

قوانينبوضعيقوم(.النواب)مجلسإيرياندايل

الاقتصادية.التشريعاتجميععلىويسيطرالجمهورية

أعضاءلانتخابسنواتخمسكلعامةانتخاباتتحرى

كلتنتخبانتخابيةدائرة38وهناك،661ادالدايل

سياسيةأحزابأربعةوهناكأعضاء.5أو4أو3منها

)الحزبفينافيلهيالنوابمجلمح!فيممثلةرئيسية

وحزب(ألاتحاديأيرلندأ)حزبجايلوفاين(الجمهوري

التقدميين.الديمقراطيينوحزبالعمال

،الاجتماعاتلرئاسةأعضائهأحدالدايلوينتخب

.للاجتماعمستقلكرئيسويعملالعضوهذاويسمى

)مناقشاتالرسميةالجريدةفىالدايلاجتماعاتوتنشر

(.النوابمجلص

ذووهو(.الشيوخ)مجلسإيريانسيناد

نأويمكنه)الدايل(النوابمجلسمنأقلصلاحيات

النوابلمجلعمىالجديدةبالقوانينالمتعلقةتوصياتهيرفع

يقرهاالتيالجديدةالقوانينعلىالتعديلاتويقترح

وأقبولفيالحقالنوابلمجلسولكن،النوابمجلس

مجلمي!وبإمكان.الشيوخمجلساقتراحاترفض

09لمدةالنوابمجلسقبلمنأقرقانونتعطيلالشيوخ

فىاجتماعاتهتنشرنهائيا.إيقافهلايمكنهولكنيوما

الرسمية.الجريدة

لمدةتعيينهميتمعضوا06الشيوخمجلمسيضم

عضؤاعشرأحدالوزراءرئيسيختار.سنواتخمعر

دبلن3وجامعةالوطنيةأيرلنداجامعةمنكلوتنتخب

الختلفةالاتجاهاتلتمثيلالباقين43اداختيارويتمأعضاء

النوابمجلعرمنناخبا099بوساطةبالانتخابالأخرى
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المحليةالح!صميةأصسلطاتامنوالعديدأصشيوخاومجلس

الصلاحية.ذات

أيرأضدا!س!!كانتأم،219عامحتى.تاريخيةنبذة

ممثليرأيرلندامواطسووينتخب،المتحدةالمملكةمنجزءا

.لندنفيالمتحدةالمم!!لبرلمان

بتأسيسفينشنحركةسسومؤقامأم،179عامفي

انتحاباتوفي.مستقلوطنيكمجلعرالنوابمجلمهر

مقعدا73فيناحتسنامرشحوكمسب،التاليةالسنةفيعامة

.المتحدةالمملكةبرلمانصيمقاعد501مجموعمن

لندنإلىأ!ذهاباالجددالمنتخبونالأعضاءرفضو

صلاحيةأطتحدةااطملاصةلبرلارليسأنهعلىمصممين

بوساطةنصفهملىتزتسرسجنوتمأيرأضدا.حكم

فيا،عضاء1منالباقيةأسقيةاواجتمعتاشبريطانيةالسلطات

أحدفيأيرلسداباستقلالوطالبواأم919عامدبلن

.النوابمجلعراجتماعات

متىعلىالمتحدةالممد!ةوافقتأم،219عامفي

مقاطعة26د(البريطانيالكومنولث)ضمنالسيادة

.المتحدةالمملكةصحزءاالباقيةالمستالمقاطعاتولقيت

لاسماالجديدةأصسيادةاذاتالمقاطعاتومعميت

الاعترافتمر(الحرةأيرلندا)ولايةإيريانساورستات

أ!ا.رسميةكحكومةالنواببمجلصر

م!صوبأسدمشورمسودةعماتمأم229عاموفي

.النوابمجلعرأصةبوسااعتمادهوتمالحرةأيرلندالولاية

بتاحأ!لاءاقسمشيلفياناح!صمةألغتأم379عاموفي

جديدا.دستوراالنوابمجلسواعتمدالمتحدةالمملكة

عامرسميةجمهوريةالحرةأيرلنداولايةوأصمبحت

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

!يللافياحكومة،الديرأ

يلحايرلفاا

أوي!م(.658؟هـ،37-؟)القرليأويس

ردمانبنقرنبنيمن،القرنيمالكلنجزءبنعامرابن

أدرك.محضرم،أضابع!تاسادةأحدمراد،بنناجيةابن

فيذكصهورد،أمموفةانزيل.يرهول!اعثحهبىابزمن

:قالالخطاببنعمرعنمسلمأخرجهصحيححديث

لىيقالرجلالتبعين)خير:يقولكل!!اللهرسولسمعت

إلا،عنهفأذهبهاللهفدعاف،بيابهكانعامرابنأويس

ويسأل،يتحراهعمركاندذا(،سرتهفىالدرهمموضع

ض!لم!!،اضبحديثفأخبره.لقيهحتىاليمنأهلعنه

اللهأولياءمنيعتبر.ففعل،لهيسعتغفرأنمنهوطلب

وتقشفه،،زهدهفيكثيرةأخبارعنهتذكر.الصالحين

بها.واستشهد،صفينفيعليمعقاتلى:.قي!!عبادتهر

وفاته..!ةالا،ء1حرأهذاأح!"
رمنصديدوحا.رهـ!

كمانعازفام(.749-أ09)8ديديدأويستراح،

فيالمتميزةوقدراتهلأسلوبهشهرةاكتعسبأوكراني

ممتازاومعلماللكحانمؤدياأيضاأويستراخعرف.العزف

كمانعازفأصبحالذيإيغورابنهتلاميذهأحدوكان.له

عالميا.

فيوهوالكمانبدراسةولدأأوديسافيأويستراخولد

بأوديساالموسيقىمعهدفيتخرجهبعد.عمرهمنالخامسة

الاتحادأنحاءجميعفييعزفلدأأم،269عامفى

بمعهدالتدريسهيئةفيتعيينهتمأسسابرت(.)اأ!سوشييتيا

أويستراخجذب.أم349عامفيموسكلفىالموسيقى

فيلهجائزةأولنالعندماأم637عامأصمالعارأنضاأ

بروكسل.فيالكمانلآلةمسابقة

الأبوهماالاجتماععلماءمنلاثن!تالعائلةلقبأول!

لابن.وا

اجتماعيمصلحأم(.1771858)أوينروبرت

التعاونية.الحركاتروادأحدوكانويلزمقاطعةفيولد

مستلزماتمنأن-أعمالكرجل-يبرهنأنحاول

أوينأسر.الموظفبرفاهيةالاهتمامأصناجحةاأضحارةا

المتحدةبالولاياتإنديانافيأحتحهيرةاححارمونينيوحمعية

.أم825عامالأمري!صيةا

لاناركنيوأقطانمعملفيورئيساشري!صاأوينكاد

خلالذلكوكان.أم997عامأسمكتلندافيالجديد

الصماعةمحلتحلالالاتكانتعندماالصناعيةالثورة

المنزلية.

فيمايف!صوننادراالجديدةالمصانعأصحابكان

وكانتضئيلةالأجوركانتإذ،ومتطلباتهمالعمالراحة

معاملةالمصانعفييعملونالذينوالأطفالالنساءمعاملة

إنشاءإلىوسعى،نموذجيةجمعيةدتأسيسأوينقام

بدلآالأطفالالتعليمامدارس

المصانع،فيتوظيفهمامن

حالةفيمصانعهأبقىكما

باحتياجاتواهتمجيدة

ال!صيراعجبوقد.أسهعما

مصانعه.بنجاحالزوارمن

كتب.هارمونينيو

الأوضاععنأوين

اوينروبرتوحاولالملائمةالاجتماعية
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التعاونية.القرىلبناءالبريطانيةالحكومةأهتماميثيرأن

والجزءصناعياالقرىهذهمنجزءيكونأنأوينواقترح

الفكرةهذهأنللجميعشبتأنعلىوصممزراعيا.الاخر

هارموني.نيوجمعيةبإنشاءقامولذلك،ناجحةستكون

للجميع،متساويةفرصتوفيربضرورةيؤمنأوينكان

المثقفبأفكارمتأثرةبالتربيةالمتعلقةأفكارهكانت

علىمعترضاأوينوكان.بستالوزييوهانالعسويسري

بالإمكانأنهويعتقد،التعليمفيفقطالكتبعلىالاعتماد

.تحتذىبنماذجإحاطتهمطريقعنالأطفالتعليم

توزيعإلىالداعيةأرائهبسببشعبيتهفقدأوينولكن

معه.العملمساعديهمنالعديدفرفضعادلأ،توزيعاالثروة

إلىأوينوعاد،أم827عامالجمعيةفشلتوبذلك

.إنجلترا

النظرياتلكتابهليتفرغالتجارةأويناعتزل.التعاونيات

اهتمتحيث،أم828عاملندنفيوعاش.ألاجتماعية

فيأوينأسس.التعاونيةالقرىعنبفكرتهالعمالنقابات

والذي،العماللنقاباتالكبيرالوطنيالاتحادأم833عام

عضو.000.005منأكثريضمكان

الصناعةتنظيمإعادةالعماليةالحركةهذهحاولت

وأصحابالحكومةولكن،تعاونيةجمعياتفي

أنهارأم834عاموفى.الحركةهذهالمصابكلارضوا

.الاتحاد

أجلمنالناسهممواستثارةالكتابةفيأوينأستمر

نأمنالرغموعلى.الحكومةمنمساعدةعلىالحصول

التيالتعاونيةالحركاتجميعأنإلابالرفضقوبلتأفكاره

بها.متأثرةكانتبعدفيماتأسست

المدرسةوتركويلز.مقاطعةفينيوتاونفيأوينولد

غزلمصانعفيليعملعمرهمنالتاسعةبلغعندما

القطن.

اجتماععالمام(.-1018877)أوينديلروبرت

عملالمولد.أسكتلنديوهو،الأمريكيللقانونومشرع

لاناركلنيوالنموذجيةالجمعياتفيأوينروبرتوالدهمع

نيوجريدةتحريرفيرايتفرانسيسوشارك.هارمونيونيو

رمونى.ها

نيوجمعيةحلبعدالمتحدةالولاياتإلىأوينانتقل

رايتوفرانسيسهوقامحيظ،أم782عامهارمونى

حزبينظمأنوحاولإنكويررفصيذامجلةبتحرير

.نيويوركفيأم982عامالعاملين

إنديانافيالتشريعيةالسلطةفيعضواأوينانتخب

عضواوكان.أم838عامحتىفيهاوخدمأم،836عام

عامحتىأم843عاممنالأمريكيالنوابمجلسفي

حتىأم855عاممنلنابوليوزيراأوينوعمل.أم847

علىتأسرلهوكانالعبيدتحريرحركةوناصر.أم858عام

لنكولن.أبراهامالرئيسآراء

بريطانىسياسي(.-أم)389ديديد،أوين

مأ839عامفيالاشتراكيالديمقرأطيالحزبترأس

الحزبرئاسةمنأويناستقال.ام879عاموحتى

أعضائهأغلبيةصوتعندماالاشتراكيالديمقراطي

الانيشكلالذيالأحرارحزبمعللاندماج

الاحرار(.)الديمقراطيون

العمالحزبكانوقد

الديمقراطيوالحزب

فيتحالفاقدالاشتراكي

حاول.انتخابيتيندورتين

للحزبكمؤدسي!أوين

نأالاشتراكىالديمقراطي

.الحزبأستقلاليةيحفظ

الذيللحزبوأصئرئيسا

أوينديفيدعامفيتأسيسهأعيد

عامانحلالهحتىأم889

.أم99"

والشؤونللكومنولثالدولةوزيرمنصبأوينشغل

حتىام779عاممنالعمالحزبحكومةفيالخارجية

بسببأم819عاماستقالولكنهأم.979عام

بوصفهأوينعمل.العمالحزبفيداخليةخلافات

الفترةفيالسابقةيوغوسلافيافيالسلامصناعمنواحدا

.ام599وعامأ!29عامبين

وشغلأم669عامفىالعموممجلعي!إلىأوينأنضم

وفيالدفاعوزأرةفىالعماليةالحكومةفيعديدةمناصب

الاجتماعى.والضمانالصحةوزارة

.ديفونفيبليمبتونفيأوينلويلنأنطونيديفيدولد

.ولندنكمبردججامعتيفيالطبودرس

بريطانياشعراءمنأم(.!-18ا)398ولفرد،أوين

بعنوانشعريةمجموعةله.الأولىالعالميةالحربخلال

فقدالجنود.الشعراءمقدمةفيتحعلهأم(29)0قصائد

جلبتهاالتيوالبشاعةالمعاناةمؤثربوضوحشعرهصور

.الحرب

وليسالسجعمصدرهأوينقمكمائدفىالشعريوالتأثير

لهاكلماتمنخليطا،عادة،السجعويكون.القافية

ساكنةحروفوأصوأتالعلةحروفتشبهأصوات

عامفي95ادقصائدهمنكاملةطبعةنشرت.مختلفة

.بلندنإدموندبقلمتعليقاتمعأم319
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بريت!تبنيامينالموسيقيالمؤلمح!قام،أم629عاموفي

الحربجنازةبمقطوعتهالعنيفةأوينأشعاربعضبدمج

والثانية.الأولىأمحالميت!تاالحرب!تموتىلذكرىتخليدا

شروبشاير،مقاطعةشيأوسويستريمدينةفيأوي!ولد

أضدن.جامعةفيربيركنهيدمعهدفيتعليمهوتلقى

عامفرنسافيالحربخلالواجبهتأديتهأثناءأوينقتل

فقط.واحدبأ!مبوعالحربانتهاءقبلوذلك،أم189

.الأيرلنديالجمهوريالجيشانظر:.إيهار..اي

.الإحساسوراءالإدراكانو:.بيأس.إي.

فياي-الايسنجابيعيمق.شاباي،+الاي

أصليمور.اتسمىمجموعةإلىوينتميمدغشقرغابات

عينانوأ،.الأرنباناللوبنيحيوانآي-والآي

اصطادفينشاطهيزدادر،كبيرتانوأذنانواسعتان

أصالثةاإصبعهآفي-الايويستخدمليلا.للأكلالحشرات

جذوعفيجحورهامنلطعامهالحشراتلشدالطويلة

عشهشيآي-الآييختبئالخهاروخلالالأشجار.

الأشمجارإحدىفيوالمبي،الصغيرةالأغصانمنالمصنوع

لخوالمعرضةالحيواناتأنواعمنآي-واللاي.أخابةافي

تحتاحهاالتيالغابةتدمرالقرىإقامةلأن،الإنقراض

-الايصيدمدعشقرح!ضمةوتحظرللبقاء.الحيوانات

مناخنوهذالحمايةتحفظاتعدةفرضتوقدآي،

.ال!نقراض

الطائر.الليمور:أيضاانظر

عياهوتساعدهمدعمتحقر.عاباتفييعيمقحيوادأي-الآيسنجاب

ليلا.سحهوا!ةالتستل!ياحبرتاداوأدلاهالواسعتالى

صناعةفيمتخصصةأمريكيةشركةالاأكاأ.إم.يي.آي

.آيشركةتصنع.والإأحشرونيةالكهربائيةالمكتبيةأ،جهزة1

والحوامميب،المعلوماتتخزينأنظمةأيضاأم.بي

الإملاءوتجهيزاتالكهربائيةالكاتبةوالآلات،الإلكترونية

والتفتيم!التوجيهتجهيزاتكذلكوتصنعالأوامر(.!)"-

مصالحوللشركة.المتحدةالولاياتلحكومةالجويأطدفاخ

العالم.امتدادعلىومبيعاتوتسويهتتصنيع

هيأسبقشركةمن.إم.بيآيشر!سةانبثقتوقد

اسمهاواتخذت.والتسجيلوالجدوأصةالحسابشركة

الرئيسواتسون.جتوماسوظل.أم429عامالحالي

ربحتام86!عاموفيعاما.42مدةللشركةالتنفيذي

الدولية.الاتصالاتتجمعفياستثماريةحصةالشركة

لها.مقرابنيويوركآرمونكمن.بي.ايشركةوتتحذ

منكتابأقدم،بيجينغأيضاويسمىفشعاي

الكلاسيكياتباسمالمعروفةأغديمةاأصينيةاالنصوص

وقدالمتغيراتكتابباسمزيعرهـأيضاوأهمها.الخمسة

فيوخاصةالصنخارجأغلسفةافيأيضاأص!صتاباأثر

وكوريا.اليابان

الذكاء.نسبةان!:كيو.اي.

فيالبيزنطةللعمارةنموذجوأشهرأروعص!أ،

عاميبينالأولجستنيانلناهاكاتدرائيةوكانتالعال!.

القبةمنأعلىقبةوبنيت.إسطنبولصىم537و532

القبةتشوهتأنبعدم563وء58عاميلين،صليةالأ

عامبعدمسجداالمبنىواستعمل.أ!زشاإثر،الأولىا

صوفياأياوأصبحت.المدينةالأتراكاشتحعمدما3341،1

القديمةاليونانيةصوفياأياعبارةوتعنى.أم359عامفتحفا

المقدسة.الحكمة

والعلوبالسعةإحساساالداخليالمبنىشكليعطي

منالمكلفةالنادرةالأوليةالموادأحضرتوقد،أغخامةوا

علىوتوجد.الرومانيةالإمبراطوريةمنمحتلفةأماكن

كما.مختلفةوأنماطبألوان،الرحاممنقطعالمبنىجدران

.والقباب،الجدرانبعضلتزيينالفسيفساءاستعملت

ولكنهماالصور،هذهفوقغطاءوضعواقدالأتراكاوكان

كذلكووجدتمتحفا،المبنىأصبحعندماعنهاكشفوا

وصوروالعذراء،المسيحشمحصيةبعضهايمثلح!يلةصور

.االحكامنلعدد

منم76طولهويبلغمستطلا.شكلاالمبمىيأخذ

وتقع،الجنوبإلىالشمالمنم72والغربإلىالشرق

أرضفوقمهوترتملأ،المبنىوسطفوقالكبرىالقمة

.العمارةانظر:.م33قطرهاويبلغ،المبنى

الدوليالاتحادتعنيالتيالإنجليزيةللعبارةاختصارالإطظ

المنتظمةالدوليةالجويةللخطوطمنظمةوهي،الجويللنقل

لصالحالجويالنقلتحسينعلىالإياتاولعمل.العالمفي
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بتركياإسطنبولفيأياصوفيامسجد

والتوفير.والانتظامالسلامةناحيةمنالعالمسكانجميع

المتعلقةالمسائلوتدرس،الطيرانتجارةكذلكوترعى

طيرانشركةكلالإياتاإلىتنضموتستإ%ن.بذلك

من،منظمةجويةخدماتلتأمينرخصةعلىتحصل

للطيرانالدوليةالمنظمةبعضويةمتمتعةحكومةجانب

.أم459عامالإياتاتأسستوقد)إيكاو(.المدنى

الحيض.انقطاعانظر:.الإياس

منهاكل،الغريالنظامفيأيامأربعةالردعيةالأيام

تحددباعتبارهاتقليدياإليهاوين!،عامرلغبدأيةيحدد

رلغأقساطفىسدادهايتعينمعينةبديونالخاصةالأيام

الكهرباءحساباتلتسويةالخصصةالمبالغمثل،سنوية

والهاتف.والغاز

أيامأربعةوأيرلنداوويلزإنجلترافيالربعيةالأياموتعد

ثلاثةألاخرعنمنهاكلاتفصل،النصرانيةللمهرجانات

أشهر.

العرببيندارتومعاركوغاراتوقعاتالعربأيام

منصحبهامماقصصهاالرواةتناقلالجاهليالعصرفي

بينها،فيماالعربقبائلبينالأيامهذهمعاركدارتأشعار.

بينوقعالأيامهذهأكثر.والعربالفرسبيندارمنهاوقليل

غيرالصحراء.مواردشحبسبب(الشمال)عربالعدنانيين

)عربالقحطانيينوطأةأحسواالأحيانبعضفيأنهم

.العربأيامسجلتهامعاركفىفناهضوهمعليهم(الجنوب

عنتتحدثعسكريةوثائقمحضالعربأيامليمست

ذاتولكنها،مستمرةقتاليةروخاوتصور،حربيةوقعات

منتكتسبهاملحميةووظيفةأدبيةورسالةدرامىمحتوى

العربية.الأمةوجدانمنالمنبثقالإبداعيالمكموت

ط!بالرسولخاضهاالتيالمعاركالمصادربعضتورد

قبلأيامإلىالعربأيامبعضهاويقسم.العربأيامضمن

غلبالإسلاميةالمعاركأنغير.الإسلامبعدوأيامالإسلام

فيالعربأيامالمقالةهذهوتناقش.المغازيوصفعليها

المعاركتفاصيلعلىاحتواؤهاحيثمنالجاهلية

اشتملتبماالأدبيةقيمتهاحيثومنالتاريخيةوالأحداث

التيالملحميةأبطالهاوسيرنثرا،المتناقلةالرواياتمنعليه

الجاهلية.العربيةالشخصميةبنيةفيمهماجانئاتمثل

الاعتمادالمحققللمؤرخيصحلاأنهالباحثينبعضيرى

ذلك،الجاهليالتاريخمصادرمنمصدراالعربأيامعلى
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تما.شفاهةالمتناقلةرواياتهابسببللشكمظنةأحداثهاأن

بعضلتفضي!!يدفعهمماوالهوىالغرضمنللرواةإن

ولكن.العصبىانتمائهمالح!-بعضعلىالمتنازعةأغبائلا

نصيباأضاريحيةاالفائدةمنأعاأنينكرونلاالباحثينهؤلاء

قائمةكانتالتيأ!ا،قاتاطبيعةإلىإشاراتهافييتمثل

فيماوالعربمالرررأسفرسسااالأامنوكيرهمأ!ربابين

بينهم.

واحديومفيتقعغاراتأمحرباأياءأكثر.اليوممعنى

بعضولكنواحد،يوممنأكثرالمعارذاسعتمرتماوقليلا

أياممثلالأعوامعشراتإلىمعاركهااستمرتالأياما

المعاركهذهواشتملت.البسوسوأياموالغبراءداحس

تتخللهاوكانتفيها،القتالأيامبينمشهورةأيامعدةعلى

.وأخرىمعركةب!ت-تطولقد-الترقبمنفترات

!عيتوقفوننواحطإذأطي!ادونالعهاراليومويعني

!صادو.أضافيامأجواغداةالأقتتا!ليعاودواأطيلافيالقتال

اطعاركدارتماوقليا،صساحاالإغارةالجاهلي!!عادةمن

بهايصتىصباحاه"لمسوءيا"صرخاتهماأشهرومنليلا.

نحوهم.الأعداءابزحفإعلاماقومهشيالصريخ

أمحرباأيامأحداثحصانت.العربأيامفيالشعر

وتحريكالعواطفالقرالبرتهييجشحذفيمهماعاملا
قبليقوأصونهفهمالشعر.لقولالشعراءنفوسفيأسدوافيا

الحلفاء.ودعوةالرجالوتأليبالموتورينلإثارةا!عركة

والخائرين.المنخذل!تأضشجيعالمعاركأثناءفيويقولونه

وأللهزيمةتسويفاأوبالنصرازدهاءالمعركةبعديقولونهر

هذاأصعنطهافإنناأسذاوأغبائا!.ابهمافجعتالذينللرجالرثاء

.اا،يا1بأحداتاطرتبصأأحتسعرياالتراثمنأخامراالفيض

ويذويالحربأيامفييزدهررينموالجاهليينعندوالشعر

خمودها.عندويضمر

رجزا،المعركةأثناءفييقالالذيالأياماشعرأكثركان

إلىقياسانظمهلسهولةر،المعاركجوتناسبخفةمنلهلما

ذإالقصر،المعاركأراجيزعلىوغلب.الأحرىالشعربحور

.الرجالنفوسفيالحماسةبثتكونأنمهمتهاتعدولا

عنالرجالتشغلالتيبالإطالةيسمحلاالمعركةجوإنثم

المعركةأثناءالجاهليالشاعرلهارتجزماأمثلةومن.القتال

قتالعلىبكرآلتحضقارذييومفيعجلمنامرأةقول

:الفرس

نعانقتهزمواإن

النمارقونفردقق

نفارقتفزمواأو

وامقغيرفراق
مطولةفقصائدالمعاركعقبيقالكانالذيالشعرأما

القصائدهذهتستمدوأغراضها.بحورهافيمتنوعة

والفر،والكر،والضربوالحربالمدنمشاهدمنصورها

فيالشعرهذاوقيل.المسلولةوالسيوف،المشرعةوالرماح

والتحذيروالوعيدوالهجاءشالمدحوالرثاءوالفخرالحمالممة

والحكمة.أ!زيمةاعروالاعتذارأحتابوا

الشعرمعانيبهاتسمتبمااسشعراهدامعانياتسمت

الجاهلىالعربيبيئةمنمستمدةإنهاحيثمنالجاهلي

نهارمنحولهالطبيعةمظاهرتمت!!فهيالعناصر.محدودة

حيواناتمنحولهوماوقر،وحروسهلوجبلوليل

الشعروهذا.البسيطةحياتهفييستخدمهاوأدواتوطيور

يعكسالذيالخصبالخيالعنبعيدالحالبطبيعة

مرئية.غيرمتخيلةدصورالإحساس

فيقيلالذيالشعرفيالمنحولالعربيالشعرأكثريقع

انتحاليسرماالأسبابمناجتفلهافقد،العربأيام

مدوناالأيامشعريكنلم-أ:الأسبابهذهمنرشعرها.

علىاعتمدوإنما،عامةالجاهليأحشعراشأنذلكفىشأنه

الحافظةيعتريضعفمنفيهماذأسكفير.الحافظه!اذاشرو

بباعأسهمللرواةالقبلىالتعصبإنثم2.البشرية

تحريفإلىدوافعمنيبعثهبماالنحلهذافيطويل

أصبحت3شعر.منيصاحبهاوماواختلاقهاالأحداث

إليها،الناسيأنسقصصيةمادةالعصورتواليبفعلالأيام

تشويقيبجانبلتغنىحوادثهاتنسيقإلىبالرواةحدامما

أشعارها.علىذلكوانعكس،والقارئالسايملهفةيشبع

شعراءهاإنإذ،العربأيامبذكرالمعلقاتحفلت

فارساكانمنومنهم،المتنازعةالقبائلهذهإلىينتمون

منالمعلقاتفىوردماأشهرمنرمعاركها.شيشارك

ذكرمنزهيرمعلقةفيماجاءأحربابأياملمجص!!شعر

سنانبنهرمللسيدينومدحوالغبراءداحسلحرب

،وذبيانعبسقبيلتيبينأصلحااللذينعوفبنوالحارث

زهير:يقول

وجدتماالسيدانلنعميمينا

ومبرمسحيلمنحالكلعلى

بعدماوذبيانعبساتداركتما

منشمعطربينهمودقواتفانوا

واسعاالسلمندركإنقلتماوقد

نسلمالقو!منومعروفبمال

موطنخيرعلىمنهافأمجتما

ومأثمعقوقعنفيهابعيدين

هديتمامعدعليافيعظيمين

يعظمالمجدمنكنزايستبحومن

،الأيامهذهبذكروالفرزدقجريرنقائضحفلتكما

عصرهما.إلىممتداظلالعربعلىأثرهاأنإذ
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العربأيامأشهر

عددفيالعربأيامحصراستحالةإلىالمصادرتشير

يوم،007.1إلىبعضهاأشاروقدلكثرتها،معلوم

أشهرمنيوما.75إلىوبعضها،002.1إلىوبعضها

بنوقعوما،والفرسالعرببينوقعماالأيامهذه

بينداخليةأياممنوقعوماوالعدنانيين،القحطانيين

أنفسهم.العدنانيينأوأنفسهمالقحطانيين

يومانوالفرسالعرببينوقع.والفرسالعرببينأيام

قار.ذييوموأشهرهماقار،ذيويومالصفقةيومهما:

ظهوربعدوالفرسالعرببينجرتحربقارذييوم

معالعربأيامضمنتدخلهالأياممصنفاتولكنالإسلام

وسحبلالشيطينكيوميالبعثةبعدمنهاوقعمابعض

قصةوتتلخصبواعثها.فيجاهليةحروبمحضلكونها

المنذربنالنعمانعنوشاية!سمعكسرىأنفيأليومهذا

حرائرمنبعضاإليهيرسلأنفيهيطلبكتاباإليهوأرسل

فيالنعمانكسرىوطلب.ذلكالنعمانفأبى،فتياتهم

هانئوأموالهأهلهاستودعحتىوساربالهلاكفأيقنالمدائن

النعمانكسرىقتل.وائلبنبكربنيمنمسعودبن

،عندهالنعمانخلفهمامسعودبنهانئمنيطلبوبعث

بكربنيعلىالإغارةعلىكسرىعزم.ذلكهانئفأبى

حتىينتظرأنالعربمنمستشاريهبعضفنصحهوائلابن

.كسرىففعلقارذولهيقالماءبكرتردحيثالصيف

كسرىجندأتاهمقاربذيبكرونزلتالصيفحانولما

يعطوأأنبينالجندقائدوخيرهم،العربمنحلفائهممع

جرىمابعدالحربفاختاروا.بحربيأذنواأوبأيديهمما

قوادمنقائدفخرج،الجيشانتقابل.مشورةمنبينهم

يشكربنيمنحارثةبنيزيدلهفبرزالمبارزةيطبكسرى

بكربنيمنرجالتحركثم.فقتلهبالرم!!عليهوشحد

ثمالجبىء،لهيقالمكانفيكميئاالفرسلجيمقوكمنوا

بعضوولتالجيشقلبعلىوشدواعليهمخرجوا

بقيةتقتلهمبكروتبعتهمالفرسوانهزم،هاربةأحلافهم

يومهم.

فيهتهزميومأولإنهإذاليومبهذاكثيراالعربتأثر

قولأشهرهمنكثيرا،شعرافيهفقالوأ،الفرسالعرب

الأعشى:

جماجمناعنكشفنارأونالما

فينصرفوابكرأنناليعلموا

يحصدهموالهندي!البقيةقالوا:

فانكشفواالسيفإلابقيةولا

شاركناكانمعذكلأنلو

الشرفأخطاهمماقارذييومفى

القحطانيينبينداروالعدنانيين.القحطانيينبينأيام

وخزأزوالسلانطخفةيوممنها،كثيرةأياموالعدنانيين

الثاني.والكلابالريحوخيفوحجر

الرديفوكان،الوزارةبمنزلةالردافةكانتطخفة.يوم

ركب،إذاوراءهويردفهجلس،إذاالملكيمينعلىيجلعي!

بنيفىالحيرةملوكردافةوكانت.الملكغنيمةربعوله

بنيفىيجعلهاأنالسماءماءبنالمنذرالملكوأرأد.يربوع

لن"لموقالواعليهفأبواذلكفىيربوعبنيوحدث،مجاشع

"دعنافقالوا"بحربفأذنواتدعوهالم"لمفإن:فقالندعها"!

عنذاهبةيربوعوسارت".بحربآذناثمثلاثاعنكنسر

أرسلليالثلاثمضتولما.بطخفةشعباونزلتالملك

وانطلقكبير.جيشفيأخاهوحسانابنهقابوسالملك

وردوهميربوعبنوعليهمفحملتالشعبأتىحتىالجيش

انهزمحتىوتطعنتقتلالخيلواتبعتهمأعقابهمعلى

وفدى.وحسانقابوسوأسر،الأسلابوأخذتالجيعق

عليهمورديربوعبنيحكمورضيوأخاهابنهالمنذر

لهمودفعغنموامالهموتركقتلوا،ماعنهموأهدرالردافة،

منهم.قتلمنديات

بنحوطبنعمرويربوعبنيشاعريقولذلكوفي

ربا!:بنهرمي

شكغيرطخفةيومقسطنا

الصباحكرهإذقابوسعلى

تنمىوالأنباءأبيكلعمر

رباحالجلىفيالحيلنعم

لقاحفهمالملوكدينأبوا

أشاحواالحربإلىهيجواإذا

يعلوحينكقوميقومفما

الرماحتسعرهالحربشهاب

القحطانيينبينوقعت.بينهمفيماالقحطانيينأيام

منهاوقعماولامحيما،العربأياممنشهيرةأيامبينهمفيما

وفارعوالسرارةبعاثذلكومن،والخزرجالأوسبين

والبقيع.

بعضفىالخزرجعلىالأوساستعانت.بعاثيوم

فحذروهمالخزرجذلكوبلغوالنضير.قريظةببنيحروبها

يسكنواأنفيالخزرجورغب.رهينة04منهموأخذوا

إليهبمفبعثوا،الخصبمنفيهمالماوالنضيرقريظةبنيديار

رهائنمنبأيدينامانقتلوإلادياركموبينبينناخلوالم!أن

الخزرجفقتل،ديارهمعنوالنضيرقريظةبنوتتخلولم

الأوسإلىوراحواوالنضيرقريظةبنوغضب.الرهائن

علىبالإعانةويعدونهمالخزرجقتالعلىيشجعونهم

سالففيالخزرجبهمأوقعماالأوسوذكر.ذلك
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رجالهاالأوسوحشدت.للحربفنهضواحروبهم

لمحشداوكان.ببعاثاللقاءوكان.الخزرجوحشدت

قتالآالحيانواقتتل.حروبهمسالففيمثيللهيصبق

ثم.مصععدينفولواأولهفيالأوسوانهزمتشديدا

وكانفانهزمتالخزرجعلىبهموحملواقادتهمجمعهم

.ال!وسحليفالظفر

العدنانيينبينوقعاتدارت.بينهمفيماالعدنا.يينأيام

وأيامربيعةأحياءبينالبسوسأيامأشهرهابينهمفيما

البسوسحرباشتلمت.قيسأحياءبينوالغبراءداحس

وتحلاتوعنيزةنائبأطشاأضهيايوممنهاعدةأيامعلى

الرقمأيامعلىالغبراءرداحسحربواشتملت.اللمم

واللوى.والثانيالأولوحوزة

وقد،وائلابنيوتغلببكربينوقعتالبسوسحرب

وتتلخص.النهيأولهاأيامعلىوأشتملت،سنة4.دامت

معدلهاجتمعتلماوأئ!!بنكليبأنفيالحربهذهقصة

،عزةبعدهاماعزةواستشعروتجبرطغىمدففيكلها

كليبتزوجلم!.كليبمنأعز"!فقيلالمثلبهضربحتى

بنينعشرةلمرةوكان،شميبانبنذهلبنمرةبنتجليلة

اسسوسانزلت.همةأكبرهمولكنه،جساسسناأصغرهم

.مرةلبنىجارةهـصارتعليه-جساسخالة-منقذبنت

فقت!!،جساسإبلبينأ!اوفصيلناقةللبسوسوكانت

لمجساسالأنضرعهافىالناقةورمىالفصيلكليب

الضيمجساسواحتمل.بينهمخالتهإقامةفييستأذنه

شرعت.للمصاهرةورعايةالحيوحدةع!حفاظا

جيرتها،يرعولمذمارهايحملمبأنهجساساتعيرالبسوس

عندبكليبجساسظفر.كليبعلىصدرهفأوغرت

مهلهلاسمهأخلكليبوكان.فقتلهالذنائبلهيقالغدير

قومهفشرعمهلهلتباطأ.أخيهثأرطلبعلىقومهحرضه

،ودهانطي!وحليفنساءوزيرخمرمعاقربأنهيعيرونه

بنذهلبنمرةوكان.للحربونهضذلككلفترك

لهيقالماءإلىكليبمقتلعقببأهلهرحلقدشيبان

إلىمهلهلسارعندماالحيينبينالحربووقعت.النهي

المعاركواستمرتالغاراتتوالتثم،النهيفيشيبانبني

ابنهمرةونصح.تنالهولاجساساتطلبتغلبوبنو

لماتغلببنووتعقبه،الشامفيبأخوالهيلحقبأنجساسا

قتلأنبعدبليغاجرحافجرحوهبهوظفروابرحيلهعلموا

جرحه.منجساسماتثمرحلا.عشرخمسةمنهما

فتداعواالحربالحيانبعدهاسئماقليلةوقعاتذلكوتلت

فاصطلحوا.للصلح

وذبيانعبسبينوقعت.والغبراءداحسحرب

بينمنمشهورةأيامعلىواشمتملت!شة04واستمرت

والتانيالأولوحوزةأولها،وهوالمريقيبفيهاالقتالأيام

بالأفراسسباقعلىرهانالحربهذهأثار.واللوىوالرقما

.ذبيانمنبدربنوحذيفةعبسبنيمنزهيربنقيسبين

أكمنحذيفةلأنذلكقيسوأبىالسبقحذيفةوادعى

وطلب.قيسفرسليردواذبيانفتيانبعضالخيلطريقفي

فقتلهبذلكقيسإلىابنهوأرس!!الرهانفيحقهحذيفة

وظلوا،وذبيانعبسبينالحربذلكإثرنشبت.قيس

وكادتالوقعاتكثرتولما.سنة04القتاليتراوحون

عوفبنوالحارثسنانبنهرمتداعىتفنيانالقبيلتان

القتلىدياتالرجلانوتحمل.القبيل!تبينأصلحاا!قد

أوزارها.الحربووضعت

بمالأدب،العربي؟الإسلامقبلالعرب:أيضاانظر

.العربأسواقالشعر،

أسبوعينعدىيطدقاسمالهادئةهالسيونأيام

وبعدهالسنةفييومأقصرقبلهادئافيهماالطقسيكون

حيناللفظهذاالناسيستعملديسمبر(.21)نحو

والرخاء.،السلامأوقاتدالصفاءيشعرون

الجزءفيفلاندرزولستفيتقعبلجي!صيةمدينةإييرو

75834؟السكانوعدد.الهولنديةسكانهشحدتالذي

الملابستصنعليبر.هوأطمدينةأ!ولمدياوالاسما.نسمة

الفلاندرز.كتانمنإيبروفيوالدانتيلالكتانية

المنسوجاتلصناعةمركزابصفتهاإيبرواشتهرت

الوقتذلكفيسكانهاعددوكانتقريبا.أم003عام

عدديقاربكانماوهو،نسمة02و...بنحويقدر

عنيفلقتالمعسرخاإيبرووكانتتقريبا.لندنسكان

وأعيدالتامبالدماروأصيبت،الأولىالعالميةالحربإبان

إبانأخرىلمعاركمسرحاأصبحتولكنهابناؤها،

الثانية.العالميةالحرب

سبانيا.أ:انظر.لهرإيبرو،

أليك.الدينقطبانظر:.الدينقطب،إيبك

قبلوالعشرينالحاديالقرنخلالازدهرتمملكةإديلا

الصحيحةوالتواريخسوريا.شمالياليومهوفيماالميلاد

يعتقدونالاثارعلماءلكن،معروفةغيروانهيارهالقيامها

0022عامو0027عامبينمازمنفيظهرتإيبلاأن

عددوكان،غنيةقويةمدينة-دولةإيبلاوكانت..مق

نسمة.062).00حواليسكانها

المعدنيةتصنئالمنتجاتعلىإيبلااقتصاداعتمد

مكثفة،تجاريةنشاطاتالمملكةوأقامت.والمنسوجات

معالتجاريةالاتفاقياتخلالمنهائلةثرواتوجنت
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منإتاواتعلىإيبلاحصلتكذلك،المجاورةالممالك

أقل.قوةذاتمدن-دول

سامية،لغةيتحدثون،ساميينإبيلافيالناسكانوقد

علىاشمتملتحكومةعلىسيوملكإيبلاوحكم

معلوماتالإيبلايونوكتب.حكوميموظف000.11

والحكومةالمملكةتجارةعنفخاريةلوحاتعلىمدونة

المسماريبالخطالفخاريةاللوحاتكتابةوتمت.والدين

أخترعهقديمكتابةأسلوبوهو(،المسمارية)الكتابة

النهرين.بينمالمملكةالسومريالشعب

باولوماتثيا،قاده،إيطاليينآثارعلماءفريقبدأوقد

فاكتشف.ام469عامفىإيبلافىوالحفرياتالتنقيب

عاموفي.ام749عامفيالملكيالقصربقاياالفريق

الألواخمنلوحاا000.5حواليوجدوا،ام759

.والاقتصاديالسياسيإيبلاتطورتتبعالتيالفخارية

الال!موبعضالحمىيخففعقارالإوويرو!دق

كما.الطمثوآلامالعضلاتوآلامالصداعمثلالشائعة

التهابعنالناتجينالالتهابوقابليةالتورممنيقللأنه

تكونمنععلىالإيبوبروفينويعمل.وغيرهالمفاصل

بالهورموناتالشبيهةوالكيميائياتالبروستاجلانديخات

ين.جلاندالبروستا:نظرا.لجسماءجزاأبكلالىصدة

الأسبرينمنبدلأالإيبوبروفينالناسمعظمويتعاطى

الأسبرينولكن.أقلجانبيةأعراضايسببأنهيعتقدحيث

حدوثفيويتسببان،المعدةيهيجانقدوالأيبوبروفين

لديهمالذينوالأشخاص.وغثيانفيهاخفيفنزيف

تجاهحساسيةلديهمتكونماغالباالأسبرينتجاهحساسية

أيضا.الأيبوبروفين

لهامجموعةضمنلاستعمالاشائعوالأيبوبروفين

حمضمشتقاتباسمتعرفالتيبالعقاقيرعلاقة

وأوائلالسبعينياتخلالطورتالتىالبروبيونيك

كانالأمر،بادئوفى.العشرينالقرنمنالثمانينيات

أما(طبية)وصفةالطيببأمرإلايحطىلاالإيبوبروفين

وصفةدونالإيبوبروفينببيعتسمحالبلادبعضفإن،الان

طبية.

يبرأق.ولايةوعاصمةماليزيا.مدنكبرىثانيةإووه

أشمومنوهوكنتا،نهرواديفيتقعداخليةمدينةوهى

سكانهاعددالقصدير.أستخراجفىالعالممناطق

نسمة.627.434

وهيلماليزيا.الداخليةالموانئصدارةفيإيبوهوتعد

الحاوياتوتنقل.الشحنوتسهيلاتبالمستودعاتمجهزة

فيموانئإلىإيبوهمنالحديديأوالبريبالطريقمباشرة

وفيها.مهمتحاريمركزإيبوه.بنانجوجزيرةكلانجثغر

ضفتىعلىوالترفيهللتسوقومجمعاتوفنادقمكاتب

وفيها.للمدينةبالنسبةالصناعةأهميةوتتزايدكنتا.نهر

المدينةجوبينتجمعوهي.والحديثةالقديمةالأبنيةمنمزيج

محطةوتعد.الحديثةالمدينةوجوالاستعماريةالروحذات

فيها.المعالمأبرزمنالحديديةالسكك

وكان.الإيبوهشجرةمناسمهاالمدينةواتخذت

هذهمنالسامالنسغيستخرجونللمنطقةالأوائلالسكان

منيطلقونهاكانواالتيالسهامعلىليضعوهالشجرة

تعدينمخيماتمنالمدينةانبثقتوقد.نفخقصبات

منالثمانينياتفيكنتاواديفياقيمتالتيالقصدير

العشرينالقرنمنالسبعينياتوفيعشر.التاسبعالقرن

فيالثانيةالمدينةوأصبحتجورجمدينةإيبوهسبقت

.أم889عام،مدينةمرتبةنالتوقدماليزيا.

اليومتشغلهاالتيالجزيرةلشبهالقديمالاسمأييير؟

مستخدما،مصطبأيبيريازالوما.والبرتغالألممبانيا

أيبيريا.جزيرةبشبهالجغرافيونإليهويشير

ولربما.الأوروبيةالشعوبأقدممنالأيبيريونكان

ذويوكانوا.التاريخقبلماعصورخلالإفريقيامنجاءوا

الباسك-أنويعتقد.القامةطواليكونواولم،داكنةبشرة

منالمنحدرونهم-أسبانياشماليفيالآنيعيشونالذين

الكلماتبعضعلىتحتويلغتهمتزالولا.الأيبيريين

إيطاليافيتعي!التيالأخرىالشعوبمنوكثير.الأيبيرية

كما.الأيبيريةالسلالةمنانحدرت،والبرتغالوأممبانيا

مثلالشمالأقصىفينفسها،السلالةمنآخرونوجد

وأيرلندا.أسكتلندا

رموزاحد.(ام-)219حسينأحمد،ايت

فيناضل.الكبرىالقبائلبمنطقةولد.الجزائريةالثورة

مقاعدعلىيزالماوهوالجزائريالشعبحزبصفوف

فبرايرفيعقدالذيالحزبمؤتمرفيدعا.الثانويةالدراسة

لمقاومةعسكريةشبهسريةمنظمةإنشاءإلىأم479

وذلكزعمائهاكبارمنإنشائهابعدأصبحوقد.الفرنسيين

عامالقاهرةإلىلجأبيلا.بنأحمدمحلهليحليبعدأنقبل

عليهحكمهاالفرنسيةالمحاكمأصدرتأنبعدأم519

انتصارحركةباسمالرسميالناطقأصبحوهناك،بالسجن

المسلح.الكفا!دعاةمنوكان.والديمقراطةالحريات

جبهةإلىانضم،الحركةفيحدثالذيالإنشقاقوبعد

الأعضاءأحدأحمدايتحسينكان.الوطنيالتحرير

لجبهةالوطنيةالأمانةفىالخارجيالعملقيادةفيالثلاثة

خيضر.ومحمدبيلابنإلىبالإضافةالوطنىالتحرير
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إثرعلىأم569عامأكتوبرفيورفاقهليلابنمعاعتقل

أضياالمغربيةالمدنيةالطائرةالفرنسيةالسلطاتاختطاف

حتىالاعتقالفيوظ!!تونص،إلىالرباطمنتقلهماكانت

.أم629عامالنارإطلاقوقف

ضدالمعارضةصفوفإلىانضما،أم639عامشي

بعدالسلطةتولىالذيبيلابنأحمدالأمعبة!الرئيس

واعتقل.الاشتراكيةالقوىجبهةوأسس،الاستقلال

عامفيهربالعفو.عنهصدرثمبالإعدامعليهوح!صم

وعادبومدينهواريالأسبقالرثيسانقلاببعدأم166

المنفىفيعاما23قضىأنبعدأم989عامالجزائرإلى

اطرتبةصيجاءتاختىالاشتراكيةالقوىجبهةلمساندة

كبيربفارقأم196عامالتشريعيةالانتخاباتفيالثانية

الإسلامية.الإنقاذجبهةبعد

الانتخابيةالعمليةوقفأحمدآيتحسينعارض

الثانيةللمرةالجزائروغادر،العسحريةالدكتاتوريةوأدان

حسيزويدعو.بوضيافمحمدالأسبة!الرثيساغتياللعد

وقفإلىوصولأالإسلامي!تيمحوارإقامةإلىأحمدايت

الجزائرية.ال!زمةوإنهاءالمذالح

أحمد،بيلا،بنبمتاريخالجزائر،الجزائر،أيضا:انظر

العربية.السياسيةالأحزاب

الله.آية،الخمينىانظر:.الخميئياللهآية

.نيونسكاترلأا:ن!ا0يايترورإ

رصادأخبير.(م9191-9381)ن!،يلكنأ

يتكثفلاالجوفيالماح!بخارأناكتشفأمعكتلندي

جسيماتوأحصىالغبار.وجودفيإلاالسحبينلت!ص

أصلهواء.الخفيفالتمديدطريقعنمشبعهواءفيالغبار

حيثالغبار،جسيماتعلىالماءلخاربت!صيف!قامكما

تشارلزعدلوإحصاؤها.المتكونةالماءنقا!أملاحظةيمكن
.السحاببغرفةأسماهماوصمماايتكن،جهازولسون

نةالشحوالجسيماتممساراتالغرفةهذهفيوتظهر

الأوسط.الإقليمافيفوأش!جركفيأيتكنوأول.كةوالمتحر

دعبةإيتونالحائطيةاللعبة.الحائطيةاللعبلأ،إيتون

علىيلعبونوه!.إيتونكليةفيفقطالأولاديلعبهاكرة

يمتدأمتار.خمسةوعرضهاأم10طولهاأرضأقصة

اللاعبولىويحاول.أم717عامبني!موربطولالملعب

نصف!حجمفيكرةيدفعواأنشريقكلفىعشمرةوهم

السوربطولسدفعونهاوهم.الملعبنهايةإشىقدمكرة

لأيديهمويسمح،وركبهمأرجلهموقصبات،بأقدامهم

يضربانينبغيولا،الأرضتلمسأنفقطوأقدامهم

وعلى،قليلةأخرىقواعدوتوجدخصما.مسهماأ!احدا

جانبكلمنلاعبينثمانيةويكون.خشنةاللعبةفإن!

قدمكرةيشبهوهذاوممطهمفيوالكرة،لاعبينمجموعة

الرجبي.

منمباضةعليهالحصوليمكنهامصناعيكازالإيئان

تحضيرهواستعمالاتهوأهماضفط،ابتكريرأوالطيعيالعاز

صناعيايستخدمكماوقوداأحيائاالإيثانيستعمل.الإثيلين

غازوالإيثان.الهامةالعضويةالمركساتبعضلتحضيرأيضا

قابلوهو.للالتهابوقابلأكواء،امنأثق!!،أطوناعديم

الماء.فىالذوبانشسحيحوأءفأش!حوأ!افىأطد:بان

فىالثانيالعضووهوح،62،أللإيثانأحجميائيةاأصيغةوا

الإثيلين.انظر:.البارافيناتسلسلة

عدممنفرعالإيثودوجياعدم.علمالإيتولوجيا،

الإيتولوجياعلماءيدرس.الحيوانغرائزيعالجالحيوان

كمابالصغار،والعنايةوالتزاوجأمخزلح!االغريزيالسلوك

تنشئوكيفالحيواناتتتواص!!!جفأيضايدرسون

الإقليمية.انظر:.ال!قليميةمناطقهاعنوتدافع

الغريزيالسلوكأممبابفيالإيثولوجياعلماءويبحث

هذايستطيعوكيف،ملاي!تالسنينخلالتطور!جدو

.الحياةقيدعلىيبقىكيالحيوانمننوعمساعدةأحسلوكا

،الحيوانمنيدرسنوعلكلالإسولوجياعلماءويجهز

وفي.للنوعالمغروفةالسلوكأنماطيصفإيثوجراما

يقعالتيالأحواليحددواأنأيضايحاولونالإيثوجرام

أنواعلختلف!!وجراماتطورواوقد.الغريزيالفعلفيها

.والثديياتوالطوروالأسماكالحشرات

تنبرجن،بمالغريزة؟فونكارل،فرتش:أيضاانظر

علم.،عىالاجتماءلأحياا؟نقولاس

المالمنمبلغدفعإلىعامبشكلتشيركلمةرالإب

.أرضقطعةأومنزلأوشقةمثلشيءاستحداممقالل

أخرىأشياءاستئجارإلىتشيرأنأيضايم!شوأصكن

دلالةلهاإيجاروكلمة.الملابسأوالسيارةأوكالقارب

فقط.الأرضعلىاصطلاحاتطل!!وهيالاقتصاد،فيفنية

.الاقتصاديالإيجارمعنىتتناولالمقالةوهذه

الذيالعائدبينالفارقإلىالاقتصاديالإيحاريشير

والعائدالأرضمنجيدةقطعةمنعليهالحصوليمكن

الأرضعلىالإنفاقبنفسعليهالحصوليمكنالذي

يكفيماتدرأرضقطعةهىالحديةوالأرض.الحدية

تستحقلاالحقيقةفيوهيزراعتهاتكاليفلد!تماما

الزراعة.
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كانوإذا،الجودةنفسمنكلهارضالأكانتفإن

ضميءهناكيكونفلنفرد،لكلمتاحامنهاكافقدر

استخداممقابلإيجارايدفعوالنوالناسالإيجار.يسمى

شخص،لكلكافيةجيدةأرضتوجدلاأنهداموما.أرض

تقاضييمكنهمالأراضيأجوديمتلكونالذينالناسفإن

ستكونالإيجاريةالقيمةوهذهاستعمالها.مقابلإيجار

بامعتخدامالزائدةالمنتجاتلبيعالمحتملللثمنمساويةتقريبا

الحدية.الأرضقطعةوليسالأرضمنالقطعةهذهنفس

.(ةواوالمسا!ل!طناوال!يحار)اعلم،ني!لعاان!:ا0رلإبا

يمالمتوسطالأبيضللبحرذراعإيجةبحرص.إقي،

ناحيةمنوتركيا،والشمالالغربناحيتىمناليونانبين

جزءأقصىويسمى.الجنوبإلىكريتوجزيرة،الشرق

إلجةبحرويغطي.كريتبحرإيجةبحرمنجنوبي

حواليويبلطوله2.كم917).00تبيئمساحة

أعرضفيك!ا032منأكثرعرضهيبلغكماكم،064

الشاطئيمثيالذيالدردنيلمضيقويربط.لهجزء

.مرمرةببحرإيجةبحر،الشرقيالشمالي

جميعفي-اليونانيالأرخبيلتسمى-عديدةتمحزر

رئيسيتينمجموعتينالجزرتلكوتشكل.إيجةبحرأرجاء

بحرجزرحققتوقد.والسبوراديةالسيكلادية،هما

والأساطيرالتاربالإغريقيفيشهرةالجميلةإيجة

منمكونة،قديمةبراكينالجزرتلكوبعض.الإغريقية

الأبيضالرخاممنالاخربعضهايتكونبينما،الحمم

وإيوبويدلوس،أهميةالأكثرالجزروتتضمن.النقي

وتش!!.ورودسوباتموسولمنوسولسبوسوصعاموس

وقد.السبوراديةالمجموعةمنجزءاالدوديكانيةالجزر

إلأم2191عامتركيامنالدوديكانيةالجزرإيطالياانتزعت

الثانية.العالميةالحرببعدلليونانضمتأنها

إيجةبحر

تبلغمساحةمجتمعةاليونانيالأرخبيلجزروتشكل

.2كم074.6حوالي

.رودسبمالدردنيل،حضارة،إيجةبحر:أيضاان!

فيلجوبيترفلكانصنعهالذيالدرعاسمإلمجى

المشخدمهجوبيترأنالأسطورةوتزعم.الرومانيةالأساطير

رمزاتحملهجوبيترإبنة)أثينا(،مينيرفاوكانتالرعد.لخلق

الأساطيروفيلأبيها.مهامفيتذهبكانتعندماللسلطة

فىفورسيز،البحرإلهابنةالميدومما،رأسكانتاليونانية

حجارةإلىالرجالتحولقوةللرأسإنويقال.الدرعوسط

زع!وا.هكذاأو

منبالقربإيجمونتجبليقع.جيلإيجمولت،

ارتفاعنيوزيلندا.ويبلغجزيرةشعماليفيالغربيالساحل

هذاويعدالبحر.سطحمستوىفوقم2)518الجبلقمة

وشصف.تاراناكيمقاطعةفيالطيعيةالمظاهرأهمالجبل

جبلذلكفىيشبه،متقنبركانيمخروطيشكلذوبأنه

بركانيةثورةاخرأنالخبراءويعتقد.اليابانفيفوجي

ويتكون.عام003نحومنذكانتالجبلهذاشهدها

الجبل.لهذاالعلياالمنحدراتمنالوطنيإيجمونتمتنزه

بم()صورةالأرجنتينان!:.شلالاتكو،يجواإ

.()صورةزيللبراا

تاريحية(.)لمجذةالفيتامينانو:.كريستيان،إيجدكمان

بدونمالفكرةالعقلقبولالنفسعلمافييعنيالإيحاء

مجردعلىمثلاشخصأقدممافإذا،متأننقديتفكير

يتأكد!موفلهالملاحظينمنكثيرافإنرميحركةتمثيل

وقد.بالفعلرميهتمقدماشيئاهناكبأنانطباعلديهم

إكمالنحويتجهالعقللأنلديهمالانطاعهذاتكون

الأبأيضاذلكأمثلةومن،المكتملةغيرالجزئيةالصورة

طفلهأناعتقدربمافهوبمالمريضطفلهجبهةيلمسالذي

حرارتهدرجةأنالترمومترأظهروإنحتى،الحمىمنيعاني

الحمى.أعراضببعضأوحتعواملعدةلتوافرربما،عادية

معظمفيالإيحاءعلىالمحترفونالسحرةويعتمد

علىالساحرأقدممافإذا.المشاهدينجمهورعلىتأثيرأتهم

داخللتسقطالهواءفيتتطايروجعلهامعدنيةقطعةرمي

المتو!الصموتيسمعونعندماالناسجمهورفإن،فنجان

.الفنجانفياستقرتأنهايفترضونالمعدنيةالقطعةلرنين

فلا،كثيرةبطرقالإيحاءالإعلاناتخبراءويستخدم

بأنويضمنيتجرأأنيمكنهواحدإعلاناتخبيريوجد

سوف،المنتجاتمنمعينانوعايستخدمالذيالشخص

3أأ!لم3صخأ؟أمم!يه!محه!ورعلبحرسبر4،-3

لهرقا4،ءمثدونياكدغاويا،،
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يقدمالذيالمشهورالكرةلاعبمثليصئمشهورا

للإيحاءبشدةيتحايلونالإعلاناتخبراءولكن.الإعلان

الكبارمنأكثربسهولةالإيحاءاتالأطفالويقبل.بذلك

.الحياةفيخبرةوأقلوتمحيصانقداأقللأنهم

علىالمتعصبينأوالمتعل!ينغيرالناسبعضويقبل

أكثرالناسيكونعامةوبصفة.بسهولةالإيحاءتصديق

وأالقلقأوالإرهاقعليهميسيطرعندماللإيحاءقابلية

.المرض

الساحر.السحربمالمغنطيسى؟التنويمأيضا:انظر

شبيرضابطأم(.629-أ09)6أدولف،إيخمان

بعدوأعدم،عليهأغبضاتم.الناريالألمانىالسريبالبوليس

الحربأثناءاليهودمنعددبقتلالإسرائيليوناتهمهأن

اسمتحتالأرجنتينفيالحرببعدوعاش!.الثانيةالعالمية

مايوفيهناكإسرائيلعملاءخطفهحيثمستعار،

الإبادةلتهمةلمحاكمتهإسرائي!إلىوأخدوه،أم069

فيبالإعدامإسرائيليةمح!صمةعليهحكمتوقد.الجماعية

وتمشهور،عدةاستمرتمحاكمةبعد،أم619ديسمبر

لألمانيا.سوأجنجنفيإيخمانولد.أم629عامشنقه

إلىلهيشارمصطلحالإيداقصائد.قصاقا،الإب

الوسطى،العصورفيالأيسلنديالأدبمنمنفصلينعملين

المحزنةالقصائدمنمحموعةهيالكبرىالشعريةفالإيدا

ومطلععشرالحاديالقرننهايةفيالفت،للغضبالمثيرة

فهوالصغرىالإيداأوالنثرأما.الميلادي!تعشرالثانيالقرن

والمؤرخالشاعرأم002عامكتبهللشعراء،ومرجعنص

أول!شوريعملوكان.سترلسون!شوريالإيسلندي

كلمةإلىيعودقدا!عموهوإيدا،ا!عبمعليهيطلقعمل

المصطلا!متخداموتم،قصيدةاوأغنيةتعنيأيسلندية

أيضا.الكبرىالإيداعلىلينطبقمؤخرا

الشعريةالإيدافيقصيدةوعشرينثمانأصلومن

منهاكثيراهتمبطهوأجةقصصاقصيدةأربوعشرونتمثل

)سايجفريدسيجردأطبطلالفذةالبطوليةالأعمالأوبالماثر

أسطوريةمادةعلىالمتبقيةعشرةالأربعوتحتوي(.بالألمانية

أطولأما.الكونونهايةالخليقةلبدءأوصافعلىتشتم!!

العمليةالحكمةعلىفتحتويالأسطوريةالقصائدهذه

فييعيشونالذينللناسالخلقيةالاتجاهاتوتبرز

الوسطى.بالعصورإسكندينافيا

وثلاثةمقدمةمنلسنوريالنثريةالإيداوتتكون

الالهةعنأساطيرالأولالفصلويروي،فصول

متعددةمظاهرالثانيالفص!!ويكشفص،الإسكندينافية

بروايةاستخدامهاعلىأمثلةويوردالشعريللأسلوب

مائةمنقصيدةفهوالأخيرالفصلأما.إضافيةأساطير

البحرمنمختلفانوعامنهابيتكلويتخذ،وبيتين

المقطع.وشكلالشعري

السكالد.؟علمالأساطير،:أيضاالظر

المتحدةبالول!ياتالروكيجبالولاياتإحدىإيداهو

الهائلة.الطيعيةوالمواردالجميلةالمشاهدذاتالأمريكية

ذاتسريعةوأنهار،الثلوجقممهاتغطيمرتفعةجبالبها

سكانهاعدد.سحيقةووديانهادئةوبحيرات،دوامات

بويزمدينةإيداهومدنوأكبر،نسمة8691101

عاصمةأيضاوهى.الغربيالجنوبيالجزءفىا!اقعةا

أ!لاية.ا

أصبحتالتيالمنطقةعلىأجدايةافيإيداهواسمأطلق

هنديا،ليصلأنهالاسمهذارفضوقدكولورادو.بعدفيما

لولايةالشهرةواسمإيداهو.لإقليمبعدفيماأختيرولكنه

غم.ولايةهوإيداهو

2.كم432.612مساحةعلىإيداهوولايةتمتد

جبالوتحتويأراضيها.من%04نحوالغاباتوتغطي

ومناطقالغاباتأخشابمنضخمةكمياتعلىالروكى

الولاياتفيالوعرةالمناطقأهمإحدىتقع.المهمةأضعدينأ

أعلىبيكبوراهمنطقةوتعد.الإقليمذلكفيالمتحدة

أقلأما.م.9853إلىترتفعحيثإيداهو،فينقطة

تنشط.لوينستونفيسنيكنهرعندم216فيبلغارتفاع

والمنطقةالوديانومناطقالخصبالسهلمنطقةفىالزراعة

إيداهو.جنوبفيينينكنهرسهلفيهايقعالتي

.الفصولباختلافإيداهوفيالحرارةدرجةتختلف

بينماأ!م،9الحرارةدرجةمتوسطيكونيوليوشهرففي

.ميناير-5شوفيالمتوسطيكون

التمويلهيإيداهوولايةفيالرائدةوالصشاعات

الأغذيةهىهناكالصناعاتوأهم.والتجارةوالتصنيع

الماليالمركزبويزمدينةوتعد.الخشبيةوالمنتجاتالمصنعة

منالولايةصناعاتوتستفيد.بالود!يةالرئيسيوالتجاري

الرخيصة.الوفيرةالمائيةالطاقة

علفويليه،البطاطسهوفيهاالرئيسىوالمحصول

تعدكما.القمحثموغيرهوالقشكالبرسيمالحيوانات

الأهميةفيوتليهامنتجاتها.أهممنوالمواشيالأبقارلحوم

الفضةف!الولايةفيالمعادنأهمأما.الألبانمنتجات

الكروميشبهمعدن)وهووالموليبدنومالفولممفاتوأحجار

(.خصائصهفي

عشرةعلىيزيدمامنذإيداهوإقليمفيالهنودعاش

هماالمنطقةهذهفىعاشتاقبيلتينوأهم.عامالاف

والشوشون.النيزبرسيه
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التاسعالقرنستينياتخلالالذهبعلىالمنقبونعثر

المنطقة.إلىالذهبعنالباحثونتدفقثمومنعشر،

وذلكوالأربعينالثالثةالأمريكيةالولايةإيداهووأصبحت

حيث،بسرعةنمتوقد.أم098عاميوليوك!الثالثفى

الثانيةالعالميةالحرببعدوبدأت،الطبيعيةمواردهاتطورت

إلىريفيةولايةمنالتحولفيأم(1-459)939

حضرية.

العديدالولايةإلىانتقل،العشرينالقرنمنتصفومنذ

فىالسياحةصناعةنمووأسهم.الصغيرةالصناعاتمن

المزارعمنعددالعملعنتوقفوقد.الاقتصاديالتطور

ثمانينياتفيحدثتالتيالزراعيةالأزمةأثناءإيداهوفي

العشرين.القرن

أجهزةمقدرةعجزعنينتججداخطيراعتلالالإلدر

ماوغالبا.الأمراضمنكثيرمحاردةعلىالجسمفيالمنهاعة

كلمةوتعني.الموتإلىالمطافنهايةفيالمرضهذايقود

اسمويشير،المكتسبالمناعةنقصأوعوزمتلازمةإيدز

لدىالمناعةجهازيصيبأنهحقيقةإلىالمرضهذا

هذاحالاتيتابعونكانواالباحثينبعضأنورغمالمريض.

كانللإيدزاكتشافأولأنإلاام،959عاممنذالمرض

حالاتلشخيصتتابرثم.أم819عامفيأمريكافي

العالم.أنحاءجميعفيالمرضهذا

مجموعةفىفيروسانالإيدزمرضيسبب.سببه

)الريتروفيرس(،الخلفيةالفيروساتتدعىالتيالفيروسات

الباحثينبوساطةالفيروسلهذااكتشافأولتموقد

عامفىالأمريكيينوالباحثينام839عامالفرنسيين

فيروسيدعىالفيروسأصبحم8591عاموفي.أم849

اكتشفكما)3(+(.هيفأو،البشريالمناعيالعوز

+(.(2-23)-هيفاسمعليهأطلقآخرفيروساالعلماء

بيضاءدمكرياتأساسيةبصورةالفيروسهذايهاجم

المساعدةالتائيةالخلاياالكرياتهذهوتشمل.معينة

المناعة،جهازوظيفةفيمهمادوراتؤديالتيالبلاعمو

الفيروسهذايتكاثرالخلاياهذهداخلوفي.المناعةانظر:

لهذا.المناعةجهازفيالطبيعيةالوظيفةتحطيمإلىيؤديمما

عرضةيصبحهيفبميروسالشخصالمصابفإنالسبب

الشخصبهايصابلاقدمعينةجرثوميةبأمراضللإصابة

هذهوتسمىبطبيعتها.ممرضةتكونلاقدأوالعادي

جهازتحطمتستغللأنهاالانتهازيةالأمراضالأمراض

المناعة.

الإنسانجسمفيالإيدزفيروسيكمنقد.الأعراض

نأكما.مرضأييحدثأنبدونأكثرأولمشواتلعشر

أعراضلديهميظهربالإيدزالمصابينالأشخاصنصف

منخطورةأقلالعادةفئتكونأخرىلأمراضمصاحبة

الأعراضهذهفإنبالإيدزالعدوىبوجودلكنالإيدز.

تضخماتشملالأعراضوهذهحدةوتصئأكثرتطول

الشهيةوفقدانوحمىشسديدأ،وتعبااللمفاويةالغددفي

فيروسيسببوقد.الليلىوالعرقوالإسهالالوزنوفقدان

فىحادنقصإلىيؤديمماالوزننقصمتلازمةالإيدز

يصيبوقد.للإنسانالعامةالصحةفىوتدهورالوزن

والذاكرةوالإحساسالتفكيرفىخللامحدثاالدماغ

.والاتزانوالحركة

بدرجةمعرضونالإيدزبفيروسالمصابونوالأشخاص

تصيبمعينةأمراضفهناك،الانتهازيةللأمراضكبيرة

رئةذاتفمثلاايلإيدز.بفيروسالمصابينالأشخاص

أغلبهيكابوسىوغرنالكارينيةالرئويةالمتكيسة

الإيدز.مرضىمن%65تصيبالتيالمصاحبةالأمراض

الرئيسياسمببالرئتينيصيبالذي،الرئةذاتويعتبر

مننوعفهوكابوسيغرنأما،الشماليةأمريكافيللوفاة

المصابللجلدمشابهاويكونالجلدعلىيظهرالسرطان

وينتشر.ينموالسرطانولكن،بالحروق

تظهرولاالإيدزبفيروسالناسبعضيصابوقد

بالفيروساخرونيصاببينماللمرضأعراضأيلديهم

عليهمتظهرقدولكن،الانتهازيةالأمراضلديهمتظهرولا

بعدأكثرأولمشواتعشرإلىسنتينخلالالأعراض

مصابونوهميولدونالذينالأطفالأما.بالفيروسالإصابة

المدةعنتقلفترةفىالأعراضعليهمتظيرفقدبالإيدز

البالغين.فيالذكرالسابقة

نأالباحثوناستطاعالإيدز.فيروسانتقالكيفية

تشملالإيدزفيروسلانتقالوسائلثلاثيحددوا

3-انتقالالملوثللدمالتعرض2-الجنسيالاتصال-أ

الاتصالويعتبر.الجنينإلىالحاملالأممنالفيروس

.الفيروسلانتقالالرئيسيالسببالمشروعغيرالجنسي

الجنسي()الشذوذاللواطفيأكبرالانتقالأحتمالويكون

فيكبيرادوراأيضايؤدي)البغاء(الزناأناتضحولكن

كانإنهالزنىتقربواولا):تعالىاللهقال،الفيروسانتقال

الزنىانتشارآثاروعن32.الإسراء:سبيلا(وساءقاحشة

تظهرالمكل!ل!:الرسوليقولالمجتمعاتفيواللواط

فيهمفشاإلابهايعلنواحتىقطقومفيالفاحشة

أسلافهمفيمضتتكنلمالتىوالاوجاعالطاعون

الإيدزفيروسأنكما.ماجهابنرواه...(مضواالذين

والذينللمخدراتالمتعاطينالأشخاصيصيب

كمابعض.معبعضهمبالمشاركةوالإبرالحقنيستخدمون

بالناعوريةالمصابينوالأشخاصللدمالمتلقينالأشخاصأن
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مدعلىحصوأ!منتيجةبالفيروسيصابودقد)الهيموفيليا(

ينقلنقدالحواملالسيداتأنكماالإيدز.بفيروسملوث

أعراضظهورعدممنالرغمعلىللأجنةالإيدزفيرولمر

لديهن.الإيدز

لاالإيدزفيروسأناتفيحالإيدزحالاتولدراسة

الانتقالمثلالحنسيةغيرالاجتماعيةالممارساتعبريختقل

وأص!.الملامسةأوالحشراتأوالماءأوالغذاء،أوأ!واءاعبر

تاأدرأ!امستعماشىصةالمشارنتيجةإيدزأ،حاأيةتظهر

.الحماماتأوأ!دراسةاغرففيالمشارحسةالمطئأو

أصت!،أم859عامصى.والعلاجالتشخيص

وا!ئالدمفيالإيدزفيروس!دلائلوجودعنالكشف!

أضحقهتاأمحنالفحوصوبهذه.للجميعمتوفرارالانتشار

والأجسامالإيدز.لفيروسالمفمادةالأجس!اموجودمن

دخولعندمعينةليضاءدمخلاياتنتجهابروتيناتالمضادة

جسمإلىأخريبةاالأحسامأوالبكتيرياأوالفيرو!عات

فيالإيدزأغيروسالمضادةالأجسامجودوويدل.الإنسان

هذاوباستحدام،بالفيروسالعدوىوجودعلىالدم

أم!أ-هيورالإيدزا3فيروعنللكشفالفح!ر

نت!لىعملياتشيأ!دمافيالإيدرفيروسوجودعلىالتعرف

تمفقد2-هيفالإيدراشيروسعنالكشفأما.الدم

المتحدةالولاياتفيأم099عامفيلهالترخيص

ال!مريكية.

لمعرفةفقطالدمفحصعلىالاعتماديمكنلا

بأنهالشخصعلىأصهائياالحوراوقبلالإيدز.ولشخيص

حالةمثلأخرىاعتباراتالطبيبلدىفإنبالإيدزمصاب

الخارجي.مظهرهرالاجتماعيوتاريحهالمريض

لعلاجعديدةمحاولاتهناكأنمنالرغموعلى

لهذاناجحعلاخالآنحتىيوجدلاأنهإلاالإيدز،مرض

التيالأدويةمنالعديدالباحتينمنكثيردرسلقد.المرض

ويعتبرالختبر.مزارعفيالإيدزفيروسنموتستطئإيقاث

المضحادةالادويةهذهضمنمنزيدوفوديندواء

اسمسابقاعليهوأطلقاستعمالهشاعأتياللفيروسات

وقدت(،ز)أول+2المحتصرلاسمهويعرفأزيدوثيميدين،

بالإيدز،اطصابينمنكثيرحياةإطالةفيالدواءهذاساعد

)أزت(دواءأنالأبحاثوتدل.صحتهمعلىوالمحافظة

الأمراضرباالإصالةمنالإقلالفييساهمأنيمكن

الأعراض!بعضمنيخلولاالدواءهذاولكن،الانتهازية

منلجعلمما،الدموفقرال!!عهالمثلالسامةالجانبية

للمريض.الدمنقلالضروري

الثمنغاليالدواءهذافإنسبق،ماإلىوإضافة

وأقلفاعليةأكثرأدويةهناكفإنوأسذأك.التصنيعوصعب

تطويرها.الانيجريخطورة

المت!صسةرئةذاتأنأخرىأبحاثأظهرتوقد

حيويةمضاداتلا!شخدامعلاجهيم!صأمماريميةاالرئوية

الحيويالدواءويستخدم.البنتاميديندواءوبالممتنشاق

وإضافة.الإنترفرونانظر:الإيدز.اعلاجفيالانتر!زون

بعضعلىالتعرفيحاولونالعلماءشإنسبهتماإلي

إلىالمناعةجهازإعادةفيتساه!ااكتيالأخرىايلادويةا

أصطبيعي.اوضعه

الواجبمنفإنهالإيدزصيروسالتشارهـنع.الوقاية

كثيروفي)الزنى(.المشروعغيرالجسمىالاتصالتحاشي

الحملموانعبامشخدامتوصىالح!صماتفإنالدولمن

الخدراتمدمنيومساعدةللحطرالمعرضإتللأشخاص

العقاقير(اممتعمال)سوءالخدراتتناولإيقافعلى

الأدوية.حقننفحه!امشخدامفيالمشاركةمنوالتحذير

بفيروسالعدوىلمنعلقاحاتإيجادعلىالباحثونويعمل

إيقافيمكنلافإنهذلكمنالرغماعلىوأعنالإيدز،

نظراالمرضبهذاالمصابينالأشخاصلئكأوأ!دىالمرض

المبب.أغيروسباالمسبقةالإصابة

وتوفروالانحلالأضفسخاإن.الاجتماعيةالعوامل

أبرزمنالمشروعغيرالجنسيأ!لاتصالأ،جتماعية1أغ!رص!ا

الانتشار.فرصةا(لإيدزتممحالتىالعوامل

حتىقاتلارعباالأصحاءاللناسبالإيدزالمصابونويمث!

التوظيفمنمنعهمتمقدبالإيدزا!صال!تبعضإن

إلىالمصابةالدولدفعمماالصحيةالعنايةأووالدراسة

بتثقيفأصشديديناوالحذرالشكنظرةتخفيف!محاولة

تزاللاالنظرةتلكفإنذلكومع،المرضهذاعنالمواطن!ت

.الناسأكثرعلىالمؤثرةهي

،كبيرةتكلفتهابالإيدزالمصابينبالمرضىالعنايةإن

منالجيدالصحيوالتخطيطالعلاجتكاليفصدفعويعتبر

حلويمكن.بالمناقشةالجديرةالاقتصاديةالصحيةالأمور

وإيجادالمرضمنالوقايةلممبلبتوفيرجزئياالمشكلةهذه

العياداتإيجادمثلالمرضىلتنويمأرخصبديلةطرلى

يحفظضيءولا.بهمالخاصةالرعايةودورالخارجية

الفواحشاجتنابإلآالخطيرالمرضهذامنالبشرصحة

حرصولقدالحدود،عندوالوقوف،عنهاللهنهىوما

الإيدزفإنولذا،الصحةعلىالحفاظعلىالإسلام

اللهقالتعالىأدلهحدودعلىللتعديأضمنالاهظةضريبة

ظلمفقداللهحدوديتعدومن،اللهحدودوتلك):وج!!عز

.أالصلاق:!انفسه

بانجلترا.كمبرياشرقفيمحليحكمذاتمقاطعةإيدن

منجزءاوتشمل،ووعرةواسعةريفيةمساحةتغطي

انظر:.نسمة00346لممكانهاعدد.البحيراتمنطقة
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الأكثرالجزءللأغنامالتلالمزارعتمثل.البحيراتمنطقة

إيدنمزارعويربي.بالمقاطعةالزراعيةالصناعةمنأهمية

وبينريثابليبىمدينتاتتميزومشتقاتها.للألبانالماشية

تمثلكما،سياحيمركزبينريثومدينة.المزدحمةبأسواقها

للمقاطعة.الإداريالمركز

كمبريا.:أيضاانظر

دولةرجلأم(.779-1)798أنطوفي،إيدن

لحزبورئيسابريطانيا،لوزراءرئيساعمل.بريطانى

إيدنأعقبوقد.ام579إلىأم9ء5عاممنالمحافظين

عامفيالوزراءرئيسمنصبفىتشرتشلونستون

اشتراكقراراتخاذمسؤوليةعاتقهعلىتقع.أم559

السويعرقناةعلىالاستيلاءمحاولةفىفرنسامعبريطانيا

نأبعدآ5691أكتوبرفي

كا--7فىوأممتهامصرأمشعادتها

،-"واسعأنتقادوجهوقديوليو.

7+كاتمثمهذا،قرارهبسببإليه

-كاآسر"ضغطتحت-سريعاالتوصل

!!+ت!شبم؟!!وقفإلى-المتحدةالأم

!؟+ء.فيايدنالمشقا.ل0.السويس
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للجمهوريةقائداالخمينيالدممتورعين.الإيرانبنمعظم

كلفوقووضعههائلةسلطاتومنحه،الإسلامية

المرشمدوظيفةالخمينيتولى.الحكومةفيالاخرينالمسؤولين

وينص.أم989عاموفاتهحتىالإسلاميةللثورةالأعلى

السادسةبلغواالذينالمواطنينكليشتركأنعلىالدستور

والفرعية.القوميةالانتخاباتفيأكثرأوعشرة

ثلاثوجودعلىإيراندلمشورينص.الوطنيةالحكومة

ويشغل.وقضائيةوتشريعيةتنفيذية-للحكومةسلطات

فىالمهمةالمواقعمنكثيراالعلماءمجلعرأعضاء

.الثلاثالسلطات

،سنواتأربعلفترةالشعبينتخبهالذيالرئيسيرأس

ومجلسالرئيص!ويقوم.إيرانلحكومةالتنفيذيالجانب

مجلعي!أعضاءالرئيسويختار،الحكومةدفةبتسييرالوزراء

.ءابىلوزا

)جمعيةالمجلسإيرانفىالقوانينسنهيئةتسمى

عددهمالبالغالمجلعرأعضاءالناخبونيختار(.استشارية

أوصياء،مجلسيراجع.مشواتأربعلفترةعضوا072

أنتهاكهاعدملضمانالقوأنينجميععضوا،21منيتألف

ستةالأوصياءمجلسيضم.الإسلاميةالعقيدةأوللدستور

الإسلامية.الشريعةعلماءمنوستةمحامين

)إقليما(استانا42إلىإيرانتقسم.المحليةالحكومة

تعينهحاكملهأستانوكل.المحلىالحكملأغراض

ذلك،علىعلاوة.الناخبونيختارهمجلسوله،الحكومة

كبيرةومدنومناطقمقاطعاتإلىالأستاناتتقسم

3!الهندالمحيط
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وتسيطر.الخاصحكمهانظاممنهالكل،وقرىوصغيرة

المحلية.الح!صماتعلىبعيدةدرجةإلىالوطنيةالحكومة

هوالحزبالإسلاميالجمهوريالحزب.السياسة

رسمئاإيرانحكومةبهتعترفالذيالوحيدالسياسى

المرش!نكلينتميالعلماء.مجلسعليهويسيطر

وتعمل،الإسلاميالجمهوريالحزبإلىالمهمةللمناصب

المعارضةجماعاتتضم.ايلأرضتحتالمعارضةجماعات

وج!اعاتخلقمجاهديتسمىإسلاميةاشتراكيةمنظمة

منمزيدإلىيسعونالذبتالأكراد،خاصة،عرقية

الحكومة.سياسةيعارضونآخرينتضمكما،الاستقلال

إيرانلحكومةالقضائيةالسلطةعلىيشرف.المحاكم

المحكمةقضاةرئيسمنيتألفأعضاءخمسةيضممجلع!

العلياوالمحكمة.قضاةوثلاثة،لإيرانالعاموالنائبالعليا،

كلفيالفرعيةالمحاكموتنتشر.الدولةمحاكمأعلىهي

أعضاءإيرانفيالقضاةكلنيكوأنيجبالبلد.أنحاء

القانونمنقراراتهمايستمدونوهم،الإسلاميألمجلسفي

ال!سلاممط.

شسلاح،أطحيم!أعلياأحددايقدر.المسلحةالقوات

فرد000.004لحواليالإيرانىالجويأصسلاحوا،البحرية

وأعشرةالثامنةيبلغونالذينالرجالكلتجنيديمكنكما

إلزاميا.تجنيداالعمرمنأك!ر

البحريةوسلاحالنظاميالجيشإلىوبالإضافة

وهوالثوريالحرسيضمإيرانجيشفإن،الجويوالسلاح

قومية.شرطةقوة

السكان

46حواليإيرانحسكانعدديبلغ.السكانعدد

يجعلهامماتقريبا،سنويا2%5.بمعدلوشزايد.نسمةمليون

من%44حواليفهناكنموا.العالمدولأسرعإحدى

فإنالسرل!النمومنوبالرغم.سنةأ5سنتحتالشعب

2.اكمشخصئا93وتبلغ،ضئيلةإيرانفيالسكانكثافة

الجبليةالمناطق-تقريباإيرانأرضمن%07حوالي

ولعيش.بالسكانآهلةغير-رئيسيةلصفةوالصحراوية

الأقاليموفي،قزوينبحرساحلطولعلىالإيرانيينمعظم

بها.المحيطةوالمناطقطهرانوفي،الغربيةالشمالية

شعبمنالإيرأنيالشعبثلثاينحدر.السلالة

إلىتهاجرالآريينقبائلبدأت.الاريينيسمىآمميوي

قبلعشرالسادسالقرنفيالوسطىاسياسهولمنإيران

الميلاد.

آرية-أصولمنعرقيةمجموعةأكبر-الفرسيكون

فيالفرسمعظمويعيش.إيرانسكانمن%06حوالي

وتشمل.المحيطةالجبالمنحدراتوعلى،الوسطىإيران

منتنحدرأنهايعتقدالتيالأخرىاالعرقيةالمجموعات

وأكراد،الشمالفىألازندرانيينواالجيلانيين،الاريين

،الغربفيوالبختياريينواللوريين،الغربيالشمال

اكشرقي.الجنوبفيوالبلوشيين

الأخرىالإيرانيةأعرقيةاالمجموعاتتضم

بن.لتركماوا،لكشكيينوا،لخامسيينوا،الأذربيجانيين

والآشوريينوالأرمنالعرببعضيعيمر،لذلكبالإضافة

.إيرانفيواليهود

الاحتجاجاتمنكثيراإيرانقادةواجه،أخورةاومنذ

وثقافياسيا!ميااستقلالأتريداختيالعرقيةالمجموعاتمن

الحكومةقواتبينيندلعأعتالاثانلآحر،حينومنأكبر.

والتركمانيين.والاكرادأجلوشميينامثلمجموعاتمنوأفراد

اللغةوتنتميالفارشة،هيالرسميةإيرانلغة.اللغة

للغة.اانظر:.أوروبية-الهندواللغاتعائلةإلىالفارسية

وتكتب،العربيةاللغةمنكثيرةكلماتامحتعارتوقد

العربية.بالأحرف

تستخدمهاكماالفارسيةاللغةالمدارسوتستخدم

الشعبكل.الرسميةالاتصالاتك!!فىالإيرانيةالح!صمة

وللغة،ثانيةكلغةأوأصليةكلغة،أغارسيةااللغةيت!طمتقريبا

منكبيرااختلافاتختلفعديدةلهجاثالمح!جةالفارسية

إيرانفيالمستخدمةالأخرىأطغاتاوتشمل.أضطة!احيث

مختلفة.تركيةولهجاتأممرديةواوالبلوشيةالعرلية

التجار!يهييعوالأكشاكالصغرالبالغةبالمتاجرمزدحمسوق

وسلعاوالانسجةوالسجادالمعدنيةوالأوايالغدائيةالموادالإيرانيون

الإيرالية.والماطقالمددأعل!فىالأسواقاهدهوتوحد.محتلمةأحرى



المعيشةأنماط

أسلوبفيكثيرةتغييرأتالإسلاميةالحكومةأحدثت

الترفيهوسائلكلعلىالحكومةتسيطر.الإيرأنيةالحياة

وهىإمعلامي،غيرشيءأي-المجالهذافى-وتحظر

الإسلامية.التعاليمعلىتحرصأنالمدارسعلىتفرض

فيالإيرانييننصفمنأكثريقطن.اللدينةحياة

قسميوجدإيرانمدنمنكثيرفى.الحضريةالمناطق

ذاتالمساجدوتحتل.حديثوقسمقدما،أكثرتقليدي

أيضاويوجدقدما.الأكثرالأقسامفيمواقعالزرقاءالأقبية

الأطعمةالتجارفيهيبيعسوقالتقليديةالأقساممعظمفي

تمتد.البضائعمنوغيرهاالصنعاليدويةوالمصنوعات

البالغةبالمتاجرالمليئةالضيقةالممراتمنشبكةفيالسوق

بالاجر،الأس!إلمسقوفةوتحمي.والأكشاكالصغر،

والمطر.الشمسمنوالزبائنالتجار،قبابلهاوالتي

الإيرانيةالمدنمنالحدلمجةالأقسامفيتوجد

الأحياءوفى.مكتبيةومبانومنازلومدارسمستشفيات

جوانبهاعلىشوارعتحيط،الكبرىالمدنفىحداثةالأكثر

والمطاعم.الراقيةوالمتاجربالمتنزهاتالأشجار

والمنازل،الحديثةالعماراتالمدينةمساكنوتشمل

وأأفيامنصغيرةمبانمنالمكونةالتقليديةالإيرانية

الدوليةالحدودلمحىمرجغاليستالحريطةهذه
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تصطرو!مدلها،يرىرإيرالىعاصمةطصالىفيكبيرشارع

يقطر.الم!صاتصومايالضحمةالحديتةالسحسيةوا!اياشاقيةالمتاحر

اطدكية.الاطق!يالإيراىالشع!!حروحوالى

فناءعلىينفتحمنزلظ!.أجةعاجدرانلهاتحيطالاجر

.صغيرةماءبر!صةوزحهـور،وأشجاربضعةتزينهكزيمر

أجمئصأاوتغطي.كأهـبيطرارذاأثاتاالمساكنمعظماتحوي

أرضيات-إيرانفييدويامنسوجةلسطوهي-الفارسية

تقريبا.أدنازلاكل

مناطقفيإيرانشعبمن%43دعيش.الريفحياة

فيتستقرزراعيةمجتمعاتالريفيةالقرىمعظم.ريفية

للزراعة.الماءمنيكفيهامابهاأقاليم

صغير،ميدانفىالنموذجيةالإيرانيةالقريةتتركز

فيشعبيوحماثممسجدويوجد.واسعرئيسيوشارع

بقالةهوالقرىمنكثيرشىالوحيدوالمتجر.الميدان

وهناك،مستوصفالقرىمعظمفيلايوجد.صغيرة

.ال!جيرةالقرىمنقلي!!فيمدارس

ذاتتقليديةمنازلفىالريفيةالعائلاتمعظموتعيحر

،الويالاجرأوالطينمنا!نازل.تبنىغرشت!!أوغرشة

أرضوتغطي.بالقشمغطاةأو،مسطحةأسقفولها

علىالناسولجلساللباد.منحشياتأوبسطالغرفة

،الأرضعلىمفروشةمراتبعلىوينامونوسائد

معظمفيالمنازلوتفتقر،الأرضعلىوجباتهموتحناوأ!ن

والماء.ال!رباءخدماتإلىالقرى

معالريففييتنقلونبدواشيفيينإيرانسكانبعض

الرعيمناطقإلىالأخرىومواشيهمومعزهمأغنامهم

مصنوعةسوداءمستديرةخيامفىأصبدوايعيمق.الوسمية

متاعهمكليحزمونفإنهم،أجدواشنت!لعندماوأطباد.امن

الرحل.انظر:.أ!الجماأوالحميرظهورعلى

وينتمى.مسلمونالإيرانيالشعبمن%89.الدين

الشيعيوالمذهب.الشيعةطائفةإلىمنهم%09منأكثر

الباقينمعظموينتمي.لإيرانالرسميالدينيالمذهبهو

دينية.أقليةالبهائيونويمثل.العسةطائفةإلى

وأتباعواليهودالنصارىلعضإيرانفييوجدكما

الزرادشتية.انظر:.الزرادشتيةيسمىقديمفارسيدين

فينموذجيةريفيةقرية

صغيرةمنارل!اإيران

الاحرأرالطينمن

جدران!اتحيط،الوي

القرىمعظمتقع.عالية

يوجدريفيةمماطقلي

الماءم!يكميماليها

للىي.



المصلين.منمجموعة

فىالدينيةالأقلياتمعبحزمالإسلاميةالحكومةتتعامل

.يرانإ

الطرازعلىملابسالمدنسكانمعظميلبس.الملابس

الملابسأبنحماالمدنفيالنساءمنكثيروتلبس.الغربي

للجسمأ-جبةيلبسنكما-سوداءماتكونعادة-الطويلة

المرأةتضحع.الأخرىملابسهنفوقالتشادوراتتسمى

الجزءعلىوأحياناكتفيهاوفوقجسدهاحولالتشادور

الأخلاقيةالتعاليممنالتشادورولبسوجهها.منالأسفل

وأالتشادور،لبسعلىالنساءالحكومةتشجع.الإسلامية

الريفيةالقرىفيالرجالمعظمويلبس.الرأسأغطة

وأحيانا،فضفاضةسوداءوسراويل،خشنةقطيةقمصانا

النساءمعظمتلبس.طويلةوسودأءزرقاء،قطخيةمشرات

عندتضمسوداءقطخيةوسرأويلفضفاضةقمصاناالريفيات

منبدلأبالأوشحةرؤولممهنالنساءتغطي.الكواحل

.التشادوراتالمشخدام

الإيرأنيللشعبالرئيسيانالغذاءان.والشرابالطعام

وأباللحمالأرزيخلطونماوغالباوالخبز،الأرزهما

كثيرةالصلصةمنسميكةبطبقةيغطونهأو،الخضراوات

وتشمل.وجبةكلفىالخبزالإيرانيينمعظميأكل.التوابل

منمركز)حساءالأبجوشتالإيرانيةالتقليديةالأطباق

باللحممحشوة)خضراواتوالضلمةوالفاصوليا(،اللحم

وتشملسيخ(.علىالمشويالحملالحموالكبابوالأرز(،

تشملكمابالماء،الممزوجةالفاكهةعصائرالشائعةالألشربة

.دوغيسمىمصفىلبنوشراب،المحلىالشاي

فىفراغهموققمعظمالإيرانيونيقضي.الترويح

فىوالأقاربالأصدقاءويستضيفونبعضئابعضهمزيارة

منمتنوعةبمجموعةأيضايستمتعونوهم.منازلهم

والكرةالقدموكرةالسلةكرةفيهابماالرياضيةالألعاب
467نايرإ

التشادور.يرتدينالنساءمنمجموعة

مننوعاالرجالمنكثيرويمارس.الأثقالورفعالطائرة

رياضيةأنديةفيوالجمبازالتقليديةالأثقالرفعتمرينات

.القوةبيتتعنيزورخانةكلمة.زورخاناتتسمى

والدينية.القوميةالعطلاتمنبكثيرالإيرانيونيحتفل

السنةرأسعيدوهو،رئيسيةعطلةيومالنيروزعيد

وقبل،الربيعمنالأو!اليومفيالنيروزعيديبدأ.الإيرانية

معظماتزرعيوما،عشربخمسةالجديدةالسنةتبدأأن

العمق.قليلةسلطانيةفىالعدسوبذورالقمحالعائلات

ليلةفي.الربيعقدومإلىتظهرالتيالخضراءالبراعمترمز

بعناية.أعدتموائدحولتجت!إلعائلات،السنةرأس

فىالنيروزعيدلعطلةالأولىالقليلةالأيامالناسيقضي

عشرالثالثاليومفي.المجاورينوأقاربهماصدقائهمزيارة

زوريسمىخاصرياضىنادفيشدرلونالإيرانيونالأثقالرافعو

الأقلعلىبهاإيرادفيوالبلدالىالمدنمعظم.القوةبيتوتعيخانة

.واحدةخانةرور
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النيروز،بعيدللاحتفاليوماخروهو،الجديدةالسنةمن

الطلق.الهواءفىبنزهاتتقريباالإيرانيينكليقوم

الشعبمنفقط%48حوالييستطيع.التعليم

والكتابة.القراءةأ!ضر،أ:سنة51سنفيهمممنالإيرانى

سنة31إلى7سنمنأ!الأطفاكلعلىالقانولىويفرض

جامعة65حوالىإيرانفيوتوجد.بالمدرسةيلتحقواأن

هى،طالب21).00تضمالتيطهرانجامعة.وكلية

.إيرانفيجامعةأكبر

العمارةبفنبعيدزمنمسذمشهورةإيران.الفنون

المعماريونالمهندسونشيدوالشعر.التشكيليوالتصوير

الجدرانوزينوا،رائعةوقصورامساجدإيرانفيالأولون

الآجريةوالتصميماتالألوانالزاهيةبالفسيفساءوالقباب

تفاصيلالتقليديالفارسىالتشكيليالتصويريبرز.الفنية

كالدرر.وألوانادقيقة

وهما:،أغارسي!تاأضسعراءاأعظ!امنثلاثةعاش

.أم004عامقبلوسعدي،شيرازيوحافظ،الفردوسي

.إيرانفيانتشاراالقصائدأكثرحافظأعمالتكونربما

منمجموعةوهو،ديوانهأحياناالإيرانيينبعضويستخدم

لحياتهم.التخطيطعلىلمساعدتهم،الصوفيةالقصائد

فيويسترشدونعشوائيةبطريقةالديوانفيفتحون

انظر:.لتصرفهمهاديايرونهسوبأولتصرفاتهم

الفردوسي.

فخاريةوأوانيمجوهراتالإيرانيونالحرفيونيصنع

الفارسيةسجاجيدهموتنال.جميلةمعدنيةوأدوات

لنقوشهاالعالمأنحاء!صلفىالتقديريدوياالمنسوجة

تستغرقماأجاغا.للنض!إالمريحةوألوانهاالجميلة

الشاقالجهدمنأشهراالمعقدةالسجاجيدتصميمات

التطريزإيرانفىالأخرىالتقليديةالفنونوتشمللإتمامها.

الخشب.علىوالحفرالحريرونسيج

السطح

شبهشرقيوشمالآسيا،غربىجنوبفيإيرانتقع

وبحر)سابقا(السوفييتىالاتحادالبلديواجه.العربيةالجزيرة

.الشرقمنوباكستانوأفغانستان،الشمالمنقزوين

العراقوتحد،الجنوبإلىعمانوخليجالعربيالخليجويقع

.الغربمنإيرانوتركيا

تقسيرايمكن2.كما،.000648مساحةإيرانتغطي

رئيسية:أقاليمأربعةإلىالتضاريسناحيةمنالبلد

-4.قزوينبحرساحل3-.الجبال2-.الداخليةالهضبةأ-

.خوزستانسهل

ومطفيالداخليةتمإدهضبة.الداخليةالهضبة

البلد.مساحةمجموعنصفحواليوتحتلوغربهاإيران

فيالذي!متلالبدويتقل،.إيرانمعظمتغطيالقاحلةالأرض

الموسمية.الرعيمناطقإلىمواشيهممعالريفعبر،أعلاهالصورة

،لسكالى.آهلةعيروعملياحمسةعيرإيرادأرصس7./0حوالي

.وحالمنحفضةصحارىعلىالأراضىاهدهمعطستحتوي

وتحيطالبحر،مستوىفوقم009حواليالهضبةترتفع

الهضبةسطحمعظموتغطي.كبيرةدرجةإلىالجبالبها

تقريبا،بالسحاناهلتينغيركبيرتانصحراوانالداخلية

منوتعدانلوط،وصحراءالكبرىالملحيةالصحراءوهما

منأكثرمعاوتحتلانوجدبا،جفافاالعالمصحاريأكثر

2.كم)00.89

إلبرز،هما:الجبالمنكبيرتانسلسلتانتحد.الجبال

علىإلبرزجبالتقع.الداخليةالهضبةمعظم،وزاغروس

بينهائلاجدارايكونانوهما.الشماليةإيرانحدودطول

قمةأعلىترتفع.الداخليةوالهضبةقزوينبحرساحلإقليم

البحر.مستوىفوقمهلأ406-دمافاندجبل-إيرانفي

إلبرزمنحدراتعلىالأمطارمنوفيرةكميةتسقط

منمتنوعةمجموعةالفلاحونويزرع،الشمالية

السلسلةمنحدراتوأما.الخصبةالارضفىالمحصولات

نسبئا.وجافةفقاحلة،الجنوبية
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حدودمنوالشرقالجنوبإلىزاغروسجبالتمتد

يعيش.العربيالخليجنحوالسابقالسوفييتيوالاتحادتركيا

السلسلةبأجزأءالخصبةالفسيحةالأوديةفيالناسمنكثير

الجفافشديدالجنوبيالقسمولكن.والوسطىالشمالية

حجماأصغرجبليةسلاسلوتقع.السكانقليل،والوعورة

.وباكستانأفغانستانوحدودعمانخليجامتدادعلى

بينالمنخففمةالأرضمنضيقشريط.قزوينبحرساحل

المناخجعلهاوقد.الوعرةإلبرزجبالومنحدراتقزوينبحر

إيرأنأقاليمأكثرالسنةمدارعلىالغزيرةوالأمطارالمعتدل

وقصبوالأرزالقطنالفلاحونيزرع.السكانفيكثافة

الخصبة.الأرضفيالمحصولاتمنوغيرهاوالشاياسمكر

الخليجشماليخوزستانسهليقع.خوزستانسهل

الإقليمويضعم.زاغروسوجبالالعراقحدودبين،العربي

خوزستانسهلويعتبر.النفطةإيرانمستودعاتأغنى

مهمة.زراعيةمنطقةأيضا

المناخ

تنخفضلاخرحيثإقليممنإيرانمناخيختلف

إلىالغربىالشمالفيالجبليةالمناطقفيالحرارةدرجات

القاسيةالطويلةالشتاءفصولولكنالصفر.تحتم952

فصولفإن،النقيضوعلى.المعتدلةالصيففصولتتبعها

ويبلغ،والرطوبةالحرارةبالغةخوزستانلممهولفىالصيف

فصولولكن.م35حواليفيهاالحرارةدرجةمتوسط

ولطفة.معتدلةالسهلفيالشتاء

المويسقطجذا.جافالداخليةالهضبةمعظممناخ

إلبرزجبالسفحعندالهضبةعلىتقعالتيطهرانفي

درجاتنسبةوتتراوح.السنةفيفقطسم23حواليبمعدل

فىم92وينايرفيمئويتيندرجفنبينالمدينةفيالحرأرة

فيالتجمدإلىالشتاءحرارةدرجاتتنخفضيوليو.

درجاتولكن،لوطوصحراءالكبرىالملحيةالصحراء

ماويسقط.م54إلىتصلحتىعالياترتفعالصيفحرارة

سنويا.الصحارىعلىالمطرمنسم5حواليمتوسطه

يسقطالذيالوحيدإيرانإقليمهوقزوينبحرساحل

المطرمنسمأ..حوالييتلقىوهو،بغزارةالمطرعليه

فوقالإقليمفيالحرارةدرجاتترتفعماونادرا.سنويا

التجمد.تحتتنخفضأوم32

الاقتصاد

والسبعينياتالستينياتخلالسريعاإيراناقتصادنما

حكمتحت-الحكومةامشخدمت.العشرينالقرنمن

يعدقزوينبحرساحل

فيالمزروعةالمناطقأكثر

المناخيمكن.إيرار

الغزيرةوالأمطارالمعتدل

زراعةمنالفلاحين

أنواعمحتلف

ال!رضفيالمحصولات

امتدادعلىالواقعةالغنية

البحر.
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إيرانعائداتمنجزءا-بهلويرضامحمدالشاه

أضجاريةاالمشروعاتمنكثيرتمويلفيالهائلةالنفطية

،أمأم-629779ل!تالفترةوفى.الجديدةوالصناعات

القيمةأي-لإيرانالإجمافيالوطنيالنابختضاعف

عدة-سوياالمنتجةوالخدماتالسيعلكلالاجمالية

.مرات

فيأعسياسياابالأضمإاو،العراقضدالحربأثرت

النابخوقل،وتصديرهالنفطإنتاجالحفضرالاقتصاد.

كثيرا.الإجماليالوطني

النابخمن5./0حوافيعنمسؤول.الخدماتقطاع

كلمن%46حوالىويوظص،لإيرانالإجمافيالوطني

الححوميةأ!كالاتاالخدماتقطاعويشمل.أمحمالا

تقدمالتىالمؤسمماتمنوغيرهاوالمدارسوالمستشفيات

صاتوشرا!صارفأنكماللجمهور.مهمةخدمات

توصرحضيرةأحرىأعمالمؤسساتروالمطاعمالتأمين

تشم!.وجومريةوشخصيةوجماهيريةتجاريةخدمات

.والاتصالاتأضقلواالتجارةالأحرىالخدمات

النا!من%9بحوالطالتعدينيساهم.التعدين

عمالمن%أفقطيوظفولكنه،الإجمافيالوطني

النفطحقولوتحتوي،إيرانمعادنأهمالنفط.الدوأسة

المفطاضصديرالرئيسيةالمحطةتوحد.د!يرالىالقوميالدحل!صادرأهملنفط

الإيرانيةالشركةوتدير.برميلبليون48حواليعلى

نأورغم.النفطصناعةللحكومةالمملوكةللنفطالوطنية

إلا،أم979ثورةمنذحادةبصورةقلقدالنفطإنتاج

أنها.كماالعالمفيالنفطمنتجيأبرزمنتظهلإيرانأن

منظمةفيعضووهيالطيعيالغازمنكثيرأأيضاتنتى

الأخرىالمعادنتشمل)أوبك(.أطنفطادصدرةأ!أ!دوا

الحديدوخاموالنحاسالفحموالكروميتإيران!ي

مستودعاتمنتطويرهتمماأنإلا.والزنكوارصاص

قليل.المعادنهذه

النابخمن%أ8بحواليالتصنيعيساهم.التصنيع

من%25حوألىويستوعب،لإيرانالإجماليالوطنى

والإسمنتالاجرهيالمصنعةالرئيسيةوالمنتجات.العمالة

تنئ.والمنسوجاتالبتروليةوالمشجاتالغذائيةوالمنتجات

وأدواتالجلديةوالسلعأحجميائيةاالموادأيضاإيرانمصانع

ومنتجات)الفولاذ(أ!هملبواالمنقىأضحاسواالألاتا

أضبغ.ا

النابخمن23./بحواليالزراعةتساه!.الزراعة

العمالةمن%82وتستوعب،لإيرانالإجماليالوطني

بسببالأرضمنفقط%ا2نحوزراعةيمكنتقريبا.

كثيراتستوردأنإيرانعلىويتحتمالماء،فيالحادالنقص

الحلئالعربى.!ىحرحجزيرةفيالإيراى

-*ءل!!3-ى-ع----لأ-
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%منء7حواليفيوالشعيرالقمحزراعةتتم.غذائهامن

مثلمحاصيلأيضاالفلاحونويزرع.المزروعةالأرض

والمكسراتالشاميةوالذرةوالعدسوالفواكهوالتمرالقطن

والمعزالمواشيوتوفر.والتبغوالشايالسكروبنجروالأرز

واللحم.الألبانمنتجاتوالأغنام

صيدلصناعةالرئيسيالمنتج.السمكصيدصناعة

الذيالحفشسمكبيضأو،بطارخهوإيرانفيالأسماك

صئفيالبطارخوتستخدم.قزوينبحرمنصيدهيتم

اسممكصيادويصطادكافيار.يسمىفاخرمملحطعام

والسمكالسلوروسمكالشبوطسمكأيضاالإيرانيون

صيدويشمل.قزوينبحرمنالسالمونوسمكالأبيض

موسىوسمكوالروبيانالسردينسمكالعربىالخليج

التونة.وسمك

القيمةمن%09منبأكثريساهمالنفط.التجارة

أيضاالدولةوتصدر.إيرانلصادراتالكلية

المعادنوخاماتالمجففةوالفواكهوالقطنالكافيار

السلعتشمل.والتوابلالفارسيةوالسجاجيدوالمكسرات

والالاتوالأغذيةالكهربائيةالأدواتالرئيسيةالمستوردة

الرئيسيةالدول.العسكريةوالمعداتوالأدويةالصناعية

واليابانوبريطانياألشرالياهىالتجارةفيلإيرانالشريكة

وتركياوأسبانيا)سابقا(السوفييتيوالاتحادونيوزيلندا

وألمانيا.

نظامتطويرالوعرةالمناطقجعلت.والاتصالاتالئقل

فقطالثلثحوالىومكلفا.صعباأمراإيرانفيحديثنقل

وتعد.بالحافلاتالإيرانيينمعظميتنقلمعبد.الطرقمن

مهمة،نقلوسائلأيضاوالبغالوالجيادوالحميرالدراجات

السككشبكةالحكومةوتملك.الريفيةالمناطقفىوخاصة

الإيرانيةالجويةالخطوطشمركةوتعملالبلد،فيالحديدية

بعضوفيإيرانداخل-للحكومةكلوكةخطوطوهي-

وتقوم.طهرانفيالرئيسيالدولةومطار.الأجنبيةالأقطار

وجزيرة.إيرانتجارةمعظميمبالتعاملالخلئالعربيموانئ

النفط.أضصديرالرئيسيةالمحطةهيالعربىالخليجفيخرج

003منوأكثر،يوميةجريدة25إيرانفىوتصدر

تلفازومحطتاإذاعيةمحطاتعدةإيرانوفى.مجلة

والمج!تالجرائدكلعلىحكوميةرقابةوتوجد.رئيسيتان

والتلفازية.الإذاعيةوالبرامج

تاريخيةنبذة

فيماالأولىالرئيسيةالحضارةكانت.الأولىالعهود

ربماالذينالعيلاميينحفمارةهيلإيرانالانيعرف

إلىيعودمبكرعهدفيإيرانغربيجنوبفىاستقروا

الميلاد،قبلعشرالسادسالقرنوفي..مقسنة3...

وفي.الوسطىآسيامنإيرانإلىالهجرةالاريونبدأ

استقرت.إيرأنفيرئيسيتانمجموعتاناستقرت،النهاية

انظر:ميديا.كلا!وأنشأتالغربيالشمالفيمجموعة

سماهامنطقةفيإيرانجنوبيالأخرىوسكنتميديا.

من)فارس(برشيااسمجاءوقدبرسيس.بعدفيماايإغريق

موطنهموالفرسالميديينمنكلسمى.برسيسكلمة

السالغالقرنوبحلولالار"يين.أرضومعناها،إيرانالجديد

الفارسيين.حكامأصبحواقدالميديونكانالميلاد،قبل

،.مق055سنةحواليفي.الأخمييةالإمبراطورية

كان.بالميديينالكبير،قورشبقيادة،الفارسيونأطاح

الأخمينيون.تدعىحاكمةفارسيةسلالةأفرادأحدقورش

وفلسطينبابلفتحقدقورشكان،.مق953عاموبحلول

،قورشأبنقمبيز،أضافثم.الصغرىآسياوكل،وسوريا

وفي..مق525عامفيالأخمينيةالإمبراطوريةإلىمصر

وازدهرتملكاالأولداريوسأصبح،.مق225عام

،الطرقداريوسشقفقد.حكمهظلفيالإمبراطورية

العملاتاستعمالوأدخلالبحريةالشحنخطوطوأنشأ

الإمبراطوريةبلغت،.مق005عاموفي.والفضيةالذهبية

بليبياالانيعرفماشملتحتىغرباواتسعتذروتها،

عمانخليجومن،الآنباكستانموقعحتىشرقاوامتدت

.الشمالفيارالبحرإلىالجنوبفي

تدهورتالميلاد،قبلالخامسالقرنمنتصمفبعد

الملوكمنسلسلةحكمتحتالأخمينيةالإمبراطورية

الإسكندرالإمبراطوريةفتح.م،ق331عاموفىالضعفاء.

الحضمارتينيمزجأنالإسكندرأرادمقدونيا.ملكالأكبر

.ولكنهجديدةعالميةإمبراطوريةد!يجادوالفارمسيةالإغرلمجية

أحدأسسثم.هدفهيحققأندون.مق323عاممات

السلوقية.الأصرةوهي،جديدةحاكمةأسرةسلوقسقواده

عندما..مق052عامحواليحتىإيرانالسلوقيونحكم

شرقيجنوبفيمملكةوهيبارثيا،منجيوشالبلدغزت

قزوين.بحر

بقيادةالفرسأطاحم،422عامفي.الساسانيينأسرة

السالععانيةالاسرةأردشميروأمس!.بالبارثيين،الأولأردشير

تلكوفي.سنة4..منأكثرإيرانحكمتالتيالحاكمة

أيضاالعساسانيونالملوكطور.الإيرانيالفنازدهر،الفترة

معالمستمرةالحربولكن.الريونظاموالوقالمدن

الفئالإسلامىأنهىثم،سلطهمأضعفتالرومانيين

تاريخعنالتفاصيلمنلمزيد.الساسانيينحكمفترةلإيران

القديمة.فارسانظر:،الإسلاميالفتحقبلإيران

أدلإسلاميةالعربيةالجيولقفتحت.الإسلامىالفتح

معظمودخل.الميلاديالسالغالقرنمنتصففيإيران

محلالعربيةاللغةوحلت،الإسلاميالدينفىالإيرانيين
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الإسلامية.الفتوحانظر:.ل!يرانرسميةكلغةالفارممية

قدإيرانكانت،الميلاديالتاسعالقرنمنتصفوبحلول

الصبغةولكن.والعلوموالادبللفنعالميامركزاأصبحت

إيرانوانقسمت،الميلاديأحاشراالقرنأثناءضعفتالعربية

.الصغيرةالممالكمنعددإلى

كان،الميلاديعشرالحاديالقرنمنتصفوبحلول

معظمفتحواقدتر!صستانمنالقادمونالسلاجقةالأتراك

عامحتىالأخرىانتركيةوالقبائ!!أسسلاجقةاوحكم.إيران

إيرانجنكيزخاد،بقيادة،المغولاكتسححين،أم022

،الناسآلافوقتلواالمدنمنكثيراوحطمواكبيرةبأعداد

عشرالخامصرالقرنوفي.حكمهمتحتالبلاد1فتدهورت

السلطةأجلمنبينهمفيمايتقاتلونالمغولبدأ،الميلادي

تدريجئا.إيرانعلىسيطرتهموفقدوا

وأوائ!!عشرالخام!القرنأواخرفىالصفويبن.أسرة

وهم-الصفويونمحيطر،الميلاديينعشرالسادسالقرن

ملوكأبرزكان.إيرانفىعديدةمناطقعلى-تركيةقبيلة

حتىم871ءمنح!-االذيعباسشاههوالصفويين

أ!بائ!واأصعثماني!تاالأتراكاغزواتأوقف!فقد.أم962

شديدةبقوةفرض!كما.تركستالىمنالقادمةالأوزبكية

الشيعى.المذهب

أغنونواالعمارةفنلطويروخلفاؤهعباسشاهدعم

عاصمةأصبحتالتي،أصفهانوكانت.الأخرى

حكم.العالممدنأجملمنأم،895عامالصفوينن

أفغانستانمنجيوشغزتهاحتى،إيرانالصفويونالملوك

.أصفهانعلىواستولت،أم272عام

الثامنأغرنامنالثلاثينياتخلال.شاهنادرحكم

تركية،قبيلةمنوهو،لشاهنادرطرد،الميلاديعشر

ليفتححردهوواص!!عليهاوأصئملكاإيرانمنالأفغانيين

مدينةعلىشاهنادرا!شولىأم،973عاموفي.أفغانستان

الطاووسعرشمنهاكثيرةبكنوزوعادالهندفيدلهي

.أم747عامشعاهنادراغتيلثمبالجواهر.المرصع

وفي.السلطةأجلمنالإيرانيينالقوادمنكثيروتصارع

كريمامشولى،الميلاديعشرالثامنالقرنمنالخمسينيات

.إيرانفيالسلطةعلى-زندقبيلةمنكرديوهو-خان

،أم977عامخانكريموفاةبعدكجر.أسرة

قبيلةوهموالكجربن،الزنديينبينالحرباندلعت

أفغانستانإيرانوفقدت.قزوينبحرإقليممنتر!صمانية

هزمثمافتحها.قدشاهنادركانالتيالأخرىوالمناطق

فحكمت،أم497عاماخيراالزنديينالكجريون

أنشأ.ام29ءعامحتىإيرانالكجريةالأسرة

يعيشكانحيث،طهرانفيعاصمتهمالكجريون

مؤيديهم.معظم

توسعكىإيرانروسياغزت،أم826عاموفي

إيرأنفهزمت،الخلئالعربيإلىمنفذاوتكعسبحدودها

معاهدةالدولتانوقعتام،828عاموفي،أم827عام

الواقعةالأرضروسياال!تفاقيةأعطت.توركمانشيه

في.الدولتينبينالحاليةالحدودوهى،أراسنهرشمالي

مقاطعتهاعلىالامستيلاءإيرانحاولتأم،856عام

بريطانياولكن.أفغانستانغربيشمالفىأسسالقةأ

في.إيرانعلىالحربوأعلنتأفغانستانعلىسيصرت

تخلتسلاممعاهدةولريطانياإيرانوقعت،أم857عام

.أفغانستانفيمطالبهاكلعنبموجبهاإيران

سنواتبقيةإيرانفىوالروسيالبريطانيالتأثيرازداد

العشرينالقرنأوائلوفي.الميلاديعشرالتاسعالقرن

الإنجليزيةالشركةوهي،بريطانيةهيئةبدأت،الميلادي

غربىجنوبفىالنفطحقولبتطوير،للنفطالفار!مية

.إيران

عشر،التاسعالقرنمنالأخيرةالسنواتفىو

أدخل،الميلاديالعشرينأسقرنامنالأولىأسسنواتار

جديدةأفكارا،بالغربمنهمتأترمنرالإيرانيوناطتقفون

الإيرانيينمنكثيروبدأأسلد.اإلىالسياسيةالحريةعن

ملكأجبر،أم609عاموفى.دمشوريةبحكومةيطالبود

دستورهاإيرانإعطاءعلى،الدينمظفرشاهالكجر،

كدلك.وبرلمانا،الأول

إيرانأصبحت.شاهورضاالأولىالعالميةالحرب

الأولىالعالميةالحربأثناءمعركةساحة

حاربت.محايدةظلتأنهارغمأم(أ-19189)4

عندفاعاإيرانغربيشمالفيالأتراكالرومميةالقوات

جيمشودافع.قزوينبحرعلىالواقعةباكونفطحقول

هجماتضدخوزستاننفطحقولعنبريطاني

المتمردينيقودوكان.لإيرانالتابعينالكاشكبن

.ألمانيونعملاءال!صاشكيين

وهو،الطبطبائيالدينضياءأطاخام،219عامفي

فيضابطوهو،خانورضا،إيرانيوصحافيسياسي

،أم259عاموفي.الكجريةبالحكومة،الفرسانسلاح

قدم.بهلويإلىعائلتهاسعموغير،لإيرانشاهارضاأصبح

منوتحريرها،إيرانلتحديثكثيرةبرامجشاهرضا

الأجنبى.التدخل

قصيرةفترةبعدحيادهاإيرانأعلنت.الوطنيةالحركة

الحلفاءولكن.ام939عامالثانيةالعالميةالحرببدءمن

،إيرانعبرالحديديةالسككاستخداميريدودكانوا

السوفييتيالاتحادإلىبريطانيامنالحرليةالمؤنلشحن

القواتفغزت،معهمالتعاونشاهرضافرفض)السابق(.

رضاوأجبرتأم419عامإيرانوالسوفييتيةالبريطهانية
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واسع،نطاقعلىايلأراضيلاستصلاحبرنامجابرامجهإيرانفىمهمةتواريخ

بينالأثرياءالأرضأصجابأملاكتوزيغأعادحيثوانقسمواإيرادإلىالهجرةالآريونبدأ.مقعشرالسادسالقرن

أيضاالشاهعزز.الارضيفلحونكانواالذينالفلاحين.والفارسيونالميديونوهما:محموعتين،إلى

حقالنساءوأعطى،ألاجتماعيةالخدماتوحسن،التعليموأس!بالمديينالأكبرقورش!الفارسيالمدكأطاح.مق055

إيراننفطعائداتاستخدم،نفسهالوقتوفي.الانتخاب/الفارسية?.الإخمينيةالإمبراطورية

للنموقاعدةوتوفير،الصناعيةالمشاريعلتطويرالمتزايدة.الإمبراطوريةالأكبرالإسكدرعزاق.م331

المستقبل.فيالاقتصادي.إيرانعلىالبارثيةالحيولقبميطرت.مق025

بالبارثيين.الفارمميوناطاحم422

المعامطلمةم!كثيراالوانممعةأالسياسطسملطتهالحكوالفةحيةعلى.إيرانالعربالمسدمونفتحالميلاديالسابعالقرنمنتصففي

و..إيرانالمغولعزاام522

لرفضهمعارضوهانتقدهحيث،والمثقفينالطلبةبنخاصة.إيرانالصفويةالأسرةحكمتأما-155722

قوةولاستخدامه،الأخرىالمدنيةوالحقوقالتعبير،حريةحاكمةأصرة،تركمانيةقميدةوهمالكجريون،أنشأام497

ضدالمعارضةلمسحق-السافاكتسمى-سريةشرطة.أم2!"عامصإيرانحكدتببس

الحكومةوفسادسياساتهأنأيضامعارضوهوأفاد،ح!كمه.دلإيراندستورأولالدينمظفرشاهوقعام609

أنالمحافظينالمسلمينمنكثيرويرى.إيرانأقتصادتدمرشاها.خانرضاأصبحام259

.العرشبهلويرضامحمدورتام149

الإسلامية.التعاليمانتهكتللتحديقالشاهبرابم.النفطصناعةإيرادأممتأم519

اسمبعينياتأواخرفي.الإسلاميةوالجمهوريةالثورة.إيرانحكومةعلىالثوريوناستولىم9791

الشاهمعارضيمختلفاتحد،الميلاديالعشرينالقرنمنلإطلاقوقصوأعدن.والعراقإيرانبينالحربانددعتأم089

غادر،أم979ينايروفي.ألخمينياللهآيةزعامةتحت.أم188عامانر

نطاقعلىوشغبوإضراباتمظاهراتبعدإيرانالشاه

علىالثوريونسيطر،التاليالشهروفي.حكمهضدوالممعرضامحمدالشاهلابنهالعرشعنالتخليعلىشاه

الحكومة.والاتحادبريطانيامعمعاهدةالجديدالشاهو!.بهلوي

معوكون،إسلاميةجمهوريةإيرانالخمينىأعلنالحطباستخداملهماسمحت()السابقالسوفييتي

وأصبح.الإسلامتعاليمعلىتقومجديدةحكومةأتباعه.الحربنهايةحتىإيرانفيبقواتوالاحتفاظ،الحديدي

.لأيرانأعلىوقائدا،الإسلاميةللثورةعامامرشداخميني،الحصبخلالإيرانفىأجنبيةقوأتوجودأثار

لتنفيذالخمينيعينهثوريمجلصرأسس،الثورةبعد!جموعةوطالبت.الإيرانيينمنكثيربنالوطنيةالمشاعر

منالمئاتمحاك!ةتمت.الجديدةالحكومةسياساتللسيطرةحدبوضعمصدقمحمدبقيادةالوطنيينمن

فيهمونفذ،ثوريةمحاكمفيالشاهحكومةفيالمسؤوليناقترعأم،519عاموفي.النفطصناعةعلىالبريطانية

الحكومةملكيةتحتالنفطصناعةو!لصالحالمجلس

تم،القانونتنفيذالوزراءرئيسرفضأنوبعد.وسيطرتها

.مصدقمحمدمحلهوحلطرده

شراءالبريطانيةالمقاطعةمنعت،أم539عاموفي

فيالنفطفائفمنوجودأليبالإضافة،الإيرأنيالنفط

فادحة،ماليةخسائرمنإيرانعانت.العالميةالسوق

أجبرحينئذ.الحكمعنمصدقايبعدأنالشاهوحاول

ولكن.المنفىإلىالذهابعلىالشاهوأتباعهمصدق

للولاياتالمركزيةالا!شخباراتوكالةبمساعدة،الشاه

أعتقالوتم،قليلةأيامبعدالسلطةإلىعاد،المتحدة

.مصدق

منالأولىالسنواتأثناء.المتزايدوالقلقالاصلاحات

منسلسلةالشاهبدأ،الميلاديالعشرينالقرنستينيات

التيأم!79تورةقاد،لأتباعهيلوحوهويطهرالدي،الخمينياللهآيةبالثورةعرفت،والاجتماعيةالاقتصاديةالإصلاحات

بهطوي.رضابمحمدأطاحتشصطت(.والشعبالشاهبثورةبعدفيما)سميتالبيضاء
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المعارضةالسياسعيةالأحزاباوحظرت.الإعدامحكم

الأمنايستتبحتىوالقوان!!القيودمنكثيراووضعت

أولالإيرانيأسشعبااختار،أم089عامفيأجلاد.با

للجمهورية.مجلسوأولرثي!ك!،

لأنلأمريكا،العداءشديدةالجديدةالح!صمةنتحط

،أم979أحضوبروفي.أصشاهاأيدتالمتحدةالولايات

المتحدةالولاياتبدخولللشاهكارترحيميالرئيسمعمح

ا!متولىنوفمبر،منالرابعاليوموفي.الطبيللعلاج

فيالمتحدةأ!لاياتاسفارةعلىالإيرانيونأطلابا

موظفي-الأمريكيينامنمجموعةاواحتجزرطهران

المتحدةالولاياتتاستن!.كرهائن-الأغلبفيالسفارة

أطقانورخرقااعتبرته"التصرصهذاأسدولامنوكثير

شقال.الرها-!سراحبإطلاقوطالبت،الدولى

أعادتأ!،اضهائنسراحسيطلقوننهماإالمحتجزون

!مة.للمحاإيرانإلىالشاهالمتحدةالولاياتحكومة

إيرانورفضت.ذالحثتفعلألىالمتحدةالولاياترفضت

فيبنماإلىالشاهانتقلث!ا،الرهائنسراحإطلاقأيضا

رماتأم،089مارسشيمصرإلىثماأم979ديسمبر

02فيالرهائنسراحوأطلهت.أم089يوأجوفيمصرشي

.أم819يناير

العراثمعقتايأإيرانخاضت.العراقمعالحرب

حر!أرقت!!.أخرىاختلاشاتو،حدوديةخلافاتلسبب

المليونعلىيزيدماتشردرالإيراني!ت،منالالافمئات

منكثيراأيضاالعراقيةالطائراتودمرت.شخص

أ!موارلقباإيرانفيالمدنيةوالمراكزالصناعيةالأهدافا

حاداانخفاضاالنفصأمنإيرانصادراتانخفضت

وأدى.العراقمعالحربوبسببالإنتاجنقص!بسبب

ماثمنتسديدأصبحأنإلىالتصديرمنالدخ!!انخفاض

عانى،أسدلكنتيجةصعبا.أمراالمستوردةالوادمنتحتاجه

.الأخرىالأسامعيةوالسلعالغذاءفيخطيرانقصاالبلد

منطقةإلى،والعراقإيرانب!تالحربأثناء،الققالامتد

وسفن،الكويتيةالشحنسفنوأصبحت.العربيالخليج

،أم879عاموفي.للهجماتأهدافاعديدةاخرىدول

السفنحمايةفيالمساعدةعلىألمتحدةاأ!لاياتاوافقت

وإيراد.المتحدةالولاياتبيناشتباكاتووقعت.الكوشية

سفنطرتفيأخاماأإيرانوضعت،المثالسعبيلوعلى

وعلىالمتحدةأ!لاياتاسفنعلىالناروأطلقت،الشحن

درشمل.الخليجإنىأرمعلتقدكانتمروحيةطائرات

قواربثلاثةإغراقالأعمالهذهعلىالمتحدةالولايات

إيرانكانتالخليجفينفطمنصاتوتدميرإيرانيةدوريات

،أم889يوليووفي.عملياتكقاعدةتستخدمها

الولاياتلبحريةالتابعة)فنسنس(الحربمعفينةأسقطت

المسؤولونوقال،مدليةإيرانيةركابطائرةألمتحدةا

قتلوا.قدشخصا2!.إنالإيرانيون

حربهمافيالنارإطلاقوقفعلىالعراقرإيراناتفقت

اتفاقيةأجلمنالمفاوضاتبدأتوا.أ!88أغسطسفي

.قصيرةبفترةالنارإطلاقوقفبدءبعددائمسلام

قادةكبارواختار.أم989عامالخمينياللهآيةمات

كفقيه،الخمينياللهآيةأجخلم!خامنئيعلىالدينيينإيراد

رفسنجانيهاضممياختياروتم،لإيرانرئيساخامنئيوكان

ثم،لإيرانجديدارئيسا(البرلمانرئي!م!يشغ!!كالى)الذي

التيالبرلمانيةالانتخاباتوفي.م6391عامانتخابهأعيد

نوريناطقأكبرعليعينا،أ696أدريلفيأجريت

الثانيةولايتهفترةرفسنجانيصطأأنزبعد.اطبرلمانرئيسا

.أم799عامانتخالاتفيفازأ!ذياخاتميمحمدخلفه

اللأمريكيةالإيرانيةالعلاقاتظلت.الاخيرةالتطورات

الاتهاماتتوجهالمتحدةالولاياتفتئتماحيثفاترة

الولاياتوتعتقد.العالميالإرهابترعىلأنهالإيران

لتدميرنوويةأ!علحةلتطويرتسعىإيرانأنالمتحدة

بيلالأمريكيالرئيسأصدر،أم599مايووفي.إسرائيل

يوليووفي.إيرانمعالتجاريةالعلاقاتبقطعأمراكلينتون

بتوقئكقوباتالمتحدةأ!لاياتاهددت،أم699

أكثرتستثمرالتيوالمصارفالشركاتك!!علىاقتصادية

الإيرانية.النفطصناعاتفيأمري!جادولارمليون04ص

معها.طيبةعلاقةعلىالتجاريينإيرانكاءشرشلىض!أ

الأمريكيةالإيرانيةالعلاقاتتنفرجأنالمراقب!!بعضويتوقع

المؤتمرمنظمةإيرانتترأس.خاتميمحمدولايةشترةشي

المؤتمرقمةامستضافتحيث،م0002عامحتىالإسلامي

.أم799ديسمبرفيالثامنة

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

تراجم

هدايتصادقالثالتداريوسالأولاأحشورلق

الحيامعمربهلويلتماهرضاالدي!كحاللهراد،

الكبيرقورشسعديرادةح!ال

بهلويرضا!حمدحالط،اقيهـاريأطهاآية،الح!يي

الأولاداريوس

صمهالىأ

رمحيمواجصر

تبرير

مادحرا

الأكراال!سكحدر

يقلإعرا

القدممةفارس

مدن

يشا

ساسو

شيرار

طوار

ريختا

كةسعر،سيةدأغاا

الحاسمةالمعارك

ممتحهد

طوريةال!مبرا،لمعوليةا

يا!يد
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صلةذاتأخرىمقالات

الإسلاميةالعمارةالأوسطالشرقالإسلام

الأدب،الفارلعىالشيعةالمتحدةالأم

الإسلاميةالفنودالعراقوالسجادالبسط

بحر،قزوينتاريخ،العراقكولومبوخطة

الحلئالعري

الموضوعصرعنا

الحكمنظام-أ

المحاكم-دالوطنيةالحكومة-أ

المسلحةالقواتهـ-المحليةالحكومة-ب

السياسة-ج

السكان-2

اللغة-جالسكانعدد-أ

السلالة-!

المعيشةنماطأ-3

والحترابالطعامهـ-المديةحياة-أ

الترويحوالريف!حياهب

لتعليمارلديناخ

الفمون-خبسلملاا-د

لسطحا-4

قزوي!لحرساحلحالداحليةالهضبةآ

حوز!شالىسهلدالجمال-ب

المناخ-5

الاقتصاد-6

السمكصيدصساعةهـ-الخدماتقطاع

التجارةوالتعدينب

والاتصالاتالنقل-زالتصنيع-ج

عةلرراا-د

تاريخيةنبذة-7

أسئلة

؟إيرانفىال!سلاميالفتحأتركيص-أ

)إيران(؟الاسممامعني-2

فىالسكانفيكثافةالأقاليمأكثرقزولنبحرساحليعدلماذا-3

؟يرانإ

والنيروز؟؟وردلتشاوا؟لةالزورحاما4

؟إيرانحكومةأم!79ثورةغيرتكيمى-5

البيضاء؟لالتورةالمقصودما6

الإيرانيين؟حياةفيالحمي!ىثورةأثرتكي!-7

شاها؟بهلويرصا!حمدأصبحكيف-8

؟.إيرانمعاددأهمما-9

بورما،أنهارأهمإيراوادينهريعدلهر.،إيراوادي

أجملعبرجنوئاكم2و...منتقربمسافةويجري

إيراواديأيضاوتتهجى.بالحياةنبضاوأكثرهاالبلادمناظر

مرتفعةمنطقةفىإيراوادينهريقعالراء(.تشديد)بدون

كثيفةمنطقةعبرويتدفقبورما،شمالفىصخرية

وهناك.الساحليةالشاسعةالأرزحقولإلى،السكان

تشكلكثيرةمصباتخلالمنالبنغالخليجفييصب

الخصبة.الزراعيةالأراضيمندلتا

إيرأواديشواطئعلىوالسدودالحواجزأقيمتوقد

مدينةوتقع.الفيضاناتمنالريفلحماية،كمأ06لمسافة

تمخرأنالصغيرةللبواخرويمكن.منهمقربةعلىرانجون

أكم)004مسافةعلىتقعالتىبهاموحتىالنهر،عباب

الداخل.إلى

ألغيتأسكتلندا،غربيجنوبفيتقعمقاطعةارشار

إقليممنجزءاوأصبحت،أمء79عامفيإداريةكوحدة

.أسكتلنداان!:.ستراثكلايد

أوائلمنأم(.985-ا)783واشنطنإيرفنبم،

الأدبيةبمكانتهماعترافاأحرزواالذينالامريكيينالمؤلفين

وقد.الأمريكيةالمتحدةالولاياتفىوكذلكأوروبافى

التيالساخرةومقالاتهالهزليةقصصهبفضلمشهوراصار

فيإيرفنجاشتغلوقد.الراقينيويوركمجتمعمنسخرت

دبلوماسياوممثلاالتجاريةوالأعمالبالمحاماةالأوقاتبعض

مؤلفاتهأشهروتضم.وأسبانياإنجلترافيالمتحدةللولايات

الجاخأسطورة،وينكلفانريبهماقصيرتينقصتين

الشخصيةتظل،وينكلفانريبقصةوفي.الناعس

كللتجدتستيقظثمعاماعشرينطوالنائمةالرئيسية

حكايةالناعسالجائعأسطورةقصةوتحكيتغير.قدشيء

له.رأسلابفارسكرينإيشابودهومدرسةناظرلقاء

تكشفبدأتإيرفئقدأيامالمتحدةالولاياتوكانت

علىالأدبيةإنجازأتهأثرتوقدبها.خاصةفنيةثقافةعن

احترامكسبعلىوساعدت،آخرينأمريكيينكتاب

.أخرىبلادفيالأمريكيللأدب

وواظب،نيويوركبمدينةإيرفنجوأصد.أعمالهباكورة

منعشرةالخامسةبلغحتىالمدرسةإلىالذهابع!ى

كيللمحاماةمكتبفيللعملبعدفيماومضى.عمره

وظهرت.القانونيدرس

عامالمنشورةأعمالهبواكير

وكانت.أم308و2081

لصحيفةرسائلصورةفي

و!ط،كرونيكلالمورننج

مدينةفيتصدرصحيفة

أخوهويحررهانيويورك

الرسائلسخرتوقدبيتر.

،نيويوركمجتيممن

إيرقجواشنطنفىمعروفاإيرفنجوجعلت
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مأ808وأم708عامىوفي.نيويوركسكانأوساط

وليم،زوجةشقيقبودليئ!.كوجيمس،وليمأخاهساعد

صارسلماجوندي.لمجلتهماساخرةمقايلاتكتابةعلى

للكتابةلحبهاستسلماأنهإلاالمطافنهايةفيمحامياإيرفنج

أوللهونشر،أم908عامفيالقانونممارسةوهجر

منذنيويوركتاريخيسمىوكان.نفسهالعامفيكتاب

وقد.الهولنديةالمالكةالأسرةنهايةحثىالعالمبداية

نيكربويكر،دييدرتشاسمتحتالكتابهذاإيرفنجكتب

أهممنبعدفيماأصبحالأطوارغريبرجلوهو

المحبوبة.شخصياته

إيرفنجانضمأم،081عامفىأوروبا.فيسنوات

عاموفي.أسرتهتمتد!اكانتالتيالمنزليةالأدواتلشركة

الإنجليزيأغرعاإدارةفيللمساعدةانتقلام،581

لفسهكرلرأم،818عامفيالشرحصةفشلوبعد.للشركة

شتابهضعرإنجلترافىإيرفنجوجودوأثناء.للأدبتماما

-أ81)6كرايونلجفريالقصصىالكتاببعنوان

اطقالاتمنسلسلةمنالكتابهذاويتألفأم(082

الولاياتعنالقصيرةالمقطوعاتمنوغيرهاوالقصص

احتراموصفيةصوركتابكعسبوقدوإنجلترا.المتحدة

ال!وروبيين.النقاد

ريبوهماإيرفنجكتبهمامؤلفينأهمالكتابويضم

الح!صايتينوبهاتين.الناعسالجائعوأسطورةوينكلفان

كما،الفكاهيةالكتابةمجالفيإنجازهذروةايرفنجبلغ

أدبيكشكلالقصيرةالقصةتقبلعلىعلامتينكانتا

يدجبريسيررواققصةوكانتأمريكا.فيمهما

أق!وصفيةصوركتابهصدورأعقبتالتيأم()822

نجاحا.

وتأثر،أم832عامحتىأوروبافيإيرفنجمكث

السيرالأخصوعلىالأوروبيينوالكتابالأوروبيةبالتقاليد

كتالهاحتواهمماكثيرفيتأثرهويتضئمدى.سكوتوولتر

،المثال!مبيلفعلى.اللاحقةكتاباتهوبعضوصفيةصور

أولئكمنوتهذيباأدباأحضرالمؤلفاتهذهفيالرواةيبدو

يبدوكذلك.المبكرةكتاباتهفيذكرهموردالذين

إلىويفتقرالعاطفيةفيمسرفاالأخيرةمؤلفاتهفيالأسلوب

أثرتح!ذلك.البدايةفىإيرفنجعأبداهاالتيوالقوةأصةالأصا

نأورغ!.لموضوعاتهاختيارهعلىأورولافيإيرفنجإقامة

أحداثهماتجريالناعسالجائعوأسطورةوينكلفانريب

وقد.ألمانيةشعبيةحكاياتأساسعلىبنيافقدأمريكا،في

)التراثبالفولكلوررحلاتهأثناءإيرفنجاهتمامازداد

ماوأهم.زارهبلدكلمنالحكاياتوحمع(الشعبي

موضوعاتأم(82)4رحالةحكاياتكتابهيوضحه

وإيطالية.ألمانية

أسبانيافيلبلادهدبلوماسياإيرفنجصارأم826عاموفى

وإسلاميةأسبانيةموضوعاتعنوال!صابةالدراسةفيوشرع

ورحلاتحياةتاريخالفترةهذهفيمؤلفاتهوتشمل

ام(بم)982غرناطةغزوأم(بم)828كولمبوسكريستوفر

ام982عاموفيمحمد.النبيحياةام(بم)832الحمراء

.لندنفيالامريكيةالدبلوماسيةللهيئةإيرفنجانضم

عامفىنيويوركإلىإيرفنجعاد.الأخيرةكتاباته

الحدودلزيارةرحلةفيخرجالسنةتلكوفيأم832

فيجولةكتابهفيالرحلةهذهإيرفنجوصفوقد.الغربية

منوعاتأسماهاسلسلةفىالأولأممتاباوهوا!لروج

كرايونية.

منمقربةعلىالواقعةسنيعسايدفيبمنزلهإيرفنجامشقر

والقصصالأدبمنوتحول.نيويوركبولايةتاريتاونبلدة

،أم842عاموفي.أحشخصيةاوالتراحمأضاريخاكتابةإلى

مدةهناكوعملبأسمبانياالمتحدةللولاياتمفوضاوزيراع!ت

حياته.بقيةعاشحيثسنيسايدإلىعادثمأرئسنوات،

واشنطنجورجحياةكتابهإيرفنجأكم!!،أم985عاموفي

أجزاء.خمسةمنتتألفللإعجابمثيرةذاتيةسيرةوهو

موضعحياتهفيإيرفنجكان.الأدبفيإيرفنجمنزلة

اليومأما.الامريكيينالكتابقائمةمنبوصفهالإعجاب

مثلعصرهكتابكبارمنغيرهمكانةفييعدلافهو

وهرمان،هووثورنوناثانيلبو،ألانوإدجاركوبرجيمس

إيرفئواختيارهأسلوبأثرفقدذلكومع.ملفيل

.الكتابمنغيرهموعلىأولئكعلىكثيراللموضوعات

التاريخيةللموضوعاتالتصويرفيالبارعةمعالجتهوكانت

الرومانسيةالحركةعناصرمنوغيرهللفول!طورواستعماله

الولاياتفيالرومانسيةالأدبيةبالحركةالنهوضفيمحبئا

شأنها.وإعلاءالمتحدة

الكتابةعلىمثلاالأولىإيرفنجمؤلفاتوتعطي

منمهماجزءاتحتلبعدفيماأصبحتالتيالفكاهية

علىإيرفنجساعدفقدذلكعنوفضلا.الأمريكيالأدب

أدبياشكلابوصفهاالقصيرةللقصةراسخأساسوضع

أمريكا.فىشعبيا

وينكل.فانريبأيضا:انظر

وكان،الإنجليزيةالنبلاءطبقةفيلقبأقدمالإرل

وأالأسودالأميرإدواردتعيينتمحتىلقبأعلىكذلك

صاربعدها.ام337عامفيووللكورندوقاالأسمر

ماركيزودوقلقباكانحيث،المرتبةفيالثالثاللقب

كونتيسة.تسمىالإيرلوزوجة.منهأعلى

النبلاء.:أيضاالظر

.الاختزالآدةانظر:.ستونووردأيرلئد،
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تسودهالذيالأحضربريفهاتشتهرأيرلندا،لهاعرفتكماالزمرد،جزيرة

العالم.نطاقعلىالبحيراتأجملمن

لندايرأ

فيتقع،المساحةصغيرةمستقدةدودةأيرلئدا

بجمهوريةأحياناتعرف.أوروباغربيشمال

مدنها.كبرىأيضاوهي،دبلنوعاصمتها.أيرلندا

التيأيرلنداجزيرةأسدأسخمسةحواليالدولةتحتل

السدسأما.البريطانيةالجزرمجموعةإلىتنتمي

المملكةمنجزءاتكونالتيالشماليةأيرلندافتحتلهالباقي

الشمالية.أيرلنداانظر:.المتحدة

وتشكلأير.باسمالغيليةاللغةفىأيرلندأتعرف

فيالرسميةاللغةالإنجليزيةمإللغةاللغةهذه

لجمالالزمرد،بجزيرةأيضاتعرفكماالبلاد.

المتموجةالزراعيةالأرأضيوتغصالأخضر،ريفها

بينماالبلاد،وسطمنكبيراجزءاالخضرأءوالمراعي

السواحل.طولوعلىأطرافهاعندالجبالتنحصر

سكانهاويتصف،مقاطعة26إلىأيرلنداتنقسم

الضيافةوحسنبالكرميشتهرونكماوالود،بالعطف

وروايةالكتابةفيوبمهاراتهمالقويةالأسريةوبالعلاقات

القصص.

والمعاناةبالصرأعأتسم،عريقتاريخللأيرلنديين

سكانمنالالافمئاتراحفقد.حقبهبعضفي

القرنأربعينياتفيالبطاطسمجاعةضحيةالبلاد

علىمنهمآلافأجبركما،الميلاديعشرالتاسع

تعدالصورةفيكيلارنيوبحيرات.الحلابةالمائيةومسطحاتهاالشابورة

النزوحواستمر.وأمريكابريطانياإلىالبلادمغادرة

يبقلمحتىالوظائفبقلةتتعلقأخرىلألممباب

فىفيهايعيشونكانوأالذينالسكاننصفإلاالان

.أم845عام

نأقبل،السنينلمئاتبريطانيالحكمأيرلنداخضعت

أوجدالوقتذلكومنذ،ام219عامفيا!شقلالهاتنال

وخفضوا،الزراعةوطوروا،جديدةصناعاتالأيرلنديون

النزوخ.معدل

فيذلكيظهركما،القشمنالمصنوعةالأسقفذاتاخالأ!

فيالمألوفةالمماظرمن،كاوقيمقاطعةفيالصورةفيالديالكوخ

البريد.بطهاقات
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الحوبإلىالحت!المرالمسافاتأقصى2.كم28407:المساحة

الساحلخططولك!.285اعر!اإلىاحثمرقاوسك!،465

كبم.7.2!7

السكان

الشعبمعظمينحدروأعحولهم.السكانعدد

سنة/7...منذأيرلشدافيامشقرتشعوبمنالأيرلندي

والفايكئالسلتيينالشعوبهذهوتشمل،مضت

بصماتهشعبكلتركشقد.والبريطاني!توالنورمنديين

الشعبخصائصتعتسحيلفيوساعدأيرلندا،حضارةعلى

.االلأيرلنديا

حوالييبلكددهمأيرأضداممكانفإناليومأما

ثلاثةيسكن،نسمةمليونونصفملايينثلاثة

س!إلبحر.مستوىارتفاعأدلى،أم،140ارتفاعأعلى:الارتفاع

حمهوري.:الحكمنظام

.سنوات!سعلمدةيشح!الحمهوريةرئيس:الدولةرأس

أ!رراء.ارئيس:الحكومةرئيس

عضوا،661وبهالنوابمحلسمحلسير:منيتكونلرلمالى:التريع

عصوا.06ردهالسيوخ:محلس

الورراء.ومحلصأسرراءارئي!:التمديةالسلطة

مقاطعة.26:السياسيةالأقاليم

السكان

:أم199إحصاء،نسمة3لا2624"..ا:أ669تقدير:السكانعدد

سحمة..000436.3:م1002تقديرات.سمة9715253

اكم2شحصا94:السكانيةالكثافة

الريف.فى%14!المددكأ%95:ال!كانىالتوزيع

الباقينومعظمالأيرلنديينم!%9دسأكتر:العرقيةالمجموعات

.ليورلريطا

لاقتصادا

المتمعير،الحازير،،اللبن،اللحومأشار:الزراعة:الرئي!ةالملنتجات

المصسعة،الغدائيةالموادالصنايمة:.أصطاطساأصححر،ا،اصو!صا،الأعاما

المطموعات،،الأدوية،الالات،الأحرىاالإا!كتروليةوالمعداتالحماسو!

الكحولية.المشرودات،الأقمشةا

،الصغرىالوحدةلمعرفة.الأيرلمديالحنيه:الأسالميةالوحدة:العملة
.ابقود:نظرا

الأمريكيلالدولارأم299عامبلغ.الإجماليالوفىالنابخ

004.21الفرد:دخلمتوسطوبلغدولار.64لم.0،0.51).00

أمريكيا.دولارا

،الآلات،السيارات،النمط:الوارداتأهم:الحارجيةالتجارة

الحاسو!،أجهزة:الصادراتأهمالحبو!.الملاص،!،

منتحات،اللحوم،المكافتحهيزاتالأحرى،اليةالإاصكتراالعدات

الأقحتهمة.،ال!جميائيات،الألمالى

:أم299عامفىالمستوردةوالخدماتالفائعقيمةبلغت

البفمائعقيمةوبلغت.أمريكيدولار297.91..000528

دولار0.45243.9.42"":أم299عامفىالمصدرةوالخدمات

والولاياتالمتحدةالمملكةمعها:تتاجرالتيالدولأهم.أمريكي

وهولمدا.و!رنساوألمالياالأمريكيةالمتحدة

فيعيشونالباقونأما.الكبرىوالبلدانالمدنفيأخمالممهم

عدديزيدمدينتانوهناك.صغيرةريفيةوبلدانقرىفي

دبلنهمانسمة000.001علىمنهماكلسكان

(20.721)4وكورك(،نسمة774.)675العاصمة

لأيرلندا.بالنسبةكبيرةمشكلةالسكانهجرةتشكل

سنوياالبلاديغادرونالسكانالافكانالماضيففي

كبيرعدديعيشواليوم.الوظائففيالحادالنقصبسبب

إما،بلادهمخارجالوطنفيولدواالذينالأيرلنديينمن

51

حح!!-!د-3-----لم/.،/!)---!؟نمصلجح!!،أالرث!إ

الإلىالنتصاا!ح!لمإ،لأاركالد.،!ىحرش

/لملماائسير!اإ!ممهو3لىل!ليالدأأ

ولزرممصع

صاولو.

اح!ا!--ا!لج!حز؟ج!ص

لخر!لوكسمبرخ؟لئضيم

شط"أ!-"سر

حت-تال!فرنسااإيطا

لأا!--أ

//،%نعا-سلاهـا!-سيرسلأنج!!أ!2اأش!لح
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.السباقبدءقبلالحيوللاستحراضسماقمضمارحولتتجمع،غفيرةجموعأيرلندا.فيشبيةرياضةالخيلسباق

ومنذألممتراليا.أوالمتحدةالولاياتأوبريطانيافي

،جديدةصناعاتنموساعدالعشرينالقرنعشرينيات

مما،الخارجإلىالنزوخمنالحدفىالوظائفبعضوتوافر

القرنمنالستينياتمنذالبلادسكانفيزيادةإلىأدى

تباعمفتوحةوأكتسساكاالدكاكينويضمبالألوانيردانأيرلنديسوق

الطازجة.والحضراواتالمواكهلميه

الناسدفعتالمشكلاتبعضولكن.الميلاديالعشرين

.الثمانينياتخلالجديدمنللنزوح

واللغةالغيليةاللغةهمابمرسميتانلغتانأيرلندافي.اللغة

بلهجةالإنجليزيةأطغةاالسكانمعظمويتحدث.الإنجليزية

السلتيةاللغةمنشكلافتمثلالغيليةأماالبروغ.تحسمىمميزة

اللغةهذهكادتوقد.الأيرلنديةباللغةتعرفانتيالقديمة

قامالاستقلالولعد.البريطانيالحكمأثناءتندثرأن

الغيليةتدرس،واليوملإحيائها،جادةبمحاولاتالأيرلنديون

أماضئيلا.مازاليتداولونهاالذينعددولكن،المدارسفي

الرسمية.تعاملاتهافياللغتينتستخدمفإنهاالحكومة

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةتؤدي.المعيشةأنماط

مدينةكلففي.الاجتماعيةالأيرلنديينحياةفيكبيرادورا

منبلدةأوقريةتخلوولا،كاتدرائيةتوجدأيرلندية

،بانتظامالكنيسةفيالأيرلنديينمعظمويحضر.كنيسة

المحلية،للكنائسالتابعةالدينيةالجمعياتإلىوينضمون

كما،الاجتماعيةوالأنشطةالاجتماعاتفيويشاركون

متلافالطلاقالبلاد.قوانينفيالكاثوليكيةالمعتقداتتؤثر

الشابكانوقديما.أم699عامحتىهناكمحرماكان

يتمكنحتىعمرهمنالثلاثينيبلغأنإلىأهلهمعيبقى

الذينأولئكوخاصة،فالشباباليومأما.الزواجمن

إلىيشيرمما،مبكرةسنفييتزوجون،المدنفييعيشون

وتنوعها.الوظائفأزمةانفراجمعالزواجعاداتفيتغيير
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ى!يصي!.ادسيصاكةالحررأممحاراصو!أأيرلدا،عربي!ي)شنن(شانوننهر

بالبساطة،الأيرأضديأطحإايتسم.والشرابالطعام

ولحموالدجاجوالخبزالبقرلحمتشملالرئيسيةفالوجبات

البلاد،فيزراعتهتنجحالذيوالبطاطسوالخنزيرالغنم

الحساءأطباقهماشهرومنمهما.عذاءيشكلزالوما

البطاطعرشعرائحمنطبقاتمنيتكونالذيالأيرلندي

ومن.مغلقوعاءفىتغلى،الغنملحممنوقطعوالبصل

معيغلىالذيالمملحالخنزيرلح!التقليديةأكلاتهم

والبطاطحر.الكرنب

شعبيةرياضةشر!صبهاالحيا!سباتيشكل.الترويح

كما،سباقمضمار03حواليالبلادفيويوجد،محبوبة

فهيشعبيةالرياضةأنواعأكثرأما.للخيولمعرضيوجد

كرة،الكريكيتانظر:.والرجبيوالحريكيتالقدمكرة

الجليد.هوكىاليدبمكرةاتحاد؟،الغيليةالألعاببمالقدم

إلىال!يرأصديالشعبمن%59ينتمي.الدين

بروتستانتيةكنيسةأكبرأما.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

؟الأخرىالبروتستانتيةالطوائفومنأيرلنداكنسيةفهي

.والمشيحيون(يست)الميثوديونالميثود

لينماالأطفالالأيرلنديالقانونيلزم.التعليم

علىتسيطرالتيالمدراسإلىبالحضورسنة51و6

الرومانيةال!صيحسةمثلالخاصةالمنظماتمعظمها

هذهالحكومةوتدعهـاأيرلندا.وكنيسةالكاثوليكية

مجاني.والثانويالابتدائيوالتعليمماديا،المدارس

النظامفيالحكوميالدورعلىالتربيةوزيرويشرف

والمهنيةالثانويةالمدارسوكانت.الأيرلنديالتعليمي

الزمن.منلفترةمنفصلة

الفسيح.الحصمص!عراماقامةأصحمةاالحسورأحدأصوردا

تزودالمهنيةبينماعاما،تمئتعليماالثانويةفالمدارس

أنشئتالأماكنبعضوفي.العامأغنيالالتدريبالطهالب

سقفتحتنفسهاالمهامتؤديوجماعيةشاملةمدارس

دبلن،مدينةجامعة:أرئجامعاتأيرلنداوفيواحد.

)أودبلنوجامعة،الوطنيةأيرلنداوجامعة،لمريكوجامعة

كولدح(.ترينتى

.أم295عامأنشئت،كولدجلتريتيأيضاوتعر!،دبلنجامعة

الأربع.اأيراضداحامعاتم!واحدةوهي
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المرموقينالكتابمنبعددأيرلنداتشتهر.الفنون

وجورجمور،أغسطس!وجورج،جويسجيمص:أمثال

،الأيرلندي،المسرحيةانظر:ليت!.بتلرووليمراس!!،

.الأدب

الحيدةللوحاتهمشهرةالرسام!!منعددنالكما

الأقمشةواالأوانيا"بصئالمجومراتحرفيوهاواشتهر

الشعبيةالأغانياتتمتررالجودد.العاليةأعتانيةواالصوفية

.كبيرةبشعبيةالأيرلندية

والمناخالسطح

تحدها2.كم482.07أيرأضداجمهوريةمساحةتبلغ

البحرويفصل،أصشماليةاأيرلنداالشرقيالشمالمن

أمابريطاليا.عنالجمهوريةجورجسانتوقنالالأيرلندي

.والغربوالجنوبأ!أصشماامنفيحدها،الأطلسيالمحيط

:أقسامثلاثةإلىأيرأصداتقسيميم!ش.السطحمظاهر

السواحل.و،الجبليةوالمناطق،المنخفضةالأماحشا

تشطو،أ!سطىاأيرأعداالمنخفضاتتغطي

أراضمنأساساتت!صنوأحنها،الغاليةالأماكنلعض

مستنقعاتتشملأنهاكما،شاسعةومراعمتموجةزراعية

الدولة.مساحةعشرحواليتغطيالتيالخث

وتحفالسواح!!منلالقربفتوجدالجبليةالمناطقأما

فيدونيجالجبالوتعتمكل.كثيرةجهاتمنبالمنخفضات

،الغربفىوكونيمارامايووجبالالبلادغرلىشمال

،الشرقفيوكلووجبالالغربيالجنو!فيكريوجبال

مأ!.4أقمةأعلىارتفاع:يبلغ.الجبليةالمسلاسلأهم

.كريجبالكارانتوهلقمةوهيأجحراسطحمستوىفوق

الغربى،الساحلفيكتيرةمائيةوأذرعحلجانتتغلع!!

أكثراسماحلعنالبلادفينقطةأيتبعدلالذلكونتيجة

الصخريةبحافاتهاالسواحللعضوتتميزأك!ا.01من

الانحدار.شديدة

خليجهما،الغربيالساحلصىخليجانوهناك

مرفأييكوناناللذان،شانوننهرومصب،جالوي

منالعديدالغربيبالساحليحف!كما،ولمريكجالوي

،آرانوجزر،أكيلجزيرةهيوأكبرهاالصغيرةالجزر

فالنتيا.وجزيرة

وأقلاستقامةفأكثروالجخوبيةالشرقيةاسمواحلأما

توجدالجنوبيالساحلوعلى.أخربياأصساح!!امن:عورة

أيرلندأ.موانئأكبر،ودبلنوترفوردووركشوموانئ

أنهاروأطولأكبرشانوننهريعد.والبحيراتالأنهار

،شانون:أنظر.كم037يببطولهإذ،نيةالبريطاالجزر

البحيراتأماوبارو.ليفيمثلصغيرةأنهاروهناك.نهر

طولعلىبحيراتثلاثوتقعالبلاد،غربىفيفتوجد

كيلارنىمقاطعةبحيراتوتشتهر،شانوننهرمجرى

.بحيرات،كيلارني:انظر.بجمالها

دياسشتاءايناير.فيالحرارةدرجاتمتوسط

ا-شماياراتتأتيرسسمص!عتدلأيرلدا

اللأطلسي.

اصيورافييوليو.فىالحرارةدرجاتمتوسط

الأرصر.امرألردأيرأصداحولالسحومياهتكولى

معتدلآ.الماتجع!!اصارددااحرسةاا!!ياحهـاح-!

تسقط.السنويالأمطارسقوطمتوسط

أيرلندا.فيالجبليةالماطقعلىالكتيمةالأ!طهارا

المناطق.تلكعلىالحليد!عضيسقصاحما

ثهرلهايتمئويةالحرارةدرحة

34!وف-6لوق
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مقاطعة!ىيقعبولبنبن

الساحلمنقريماسليجو،

جبلوهو.لأيرلنداالغرجمط

مشهور،الحيريالحجرمن

النباتية.الحياةبتنوع

أيضابولبنب!ويشتهر

بتاريحالوثيقبارتباطه

وأساطيرها.أيرلندا

ويصل.ورطبمعتدلبمناخأيرلنداتتمتع.المناح

م.041إلىالصيفوفيم،55إلىالشتاءفىالحرأرةمعدل

تياران!:البلاد.منا!فيواضحالدافئالخليجتياروتأثير

لهذاالصفردونإلىالحرارةدرجةتتدنىوقلما.الخليج

جالبةالتيارهذاعبرالعكسيةالغربيةالرياحوتهب.السبب

منكبيرةبكمياتأيضئاالرياحهذهوتأتيللبلاد.الدفء

طولعلىالجبليةالمناطقفيبغزارةيسقطالذيالمطر

فيويرتمعالسنةفىسما05يبلإلمعدلحيث،الساحل

الاجزاءوتتمتع.اسشةفىسم052إلىالأماكنبعض

الجزرفىنموفترةبأطولالبلادمنوالغربيةالجنوبية

اللذينالأمطارووفرةالمناخلاعتدألنظراوذلكالبريطانية

اسحنة.طوالالمراعىاستخداميتيحان

الاقلصاد

الخدميةالصناعاتعلىأسالمماأيرلندااقتصاديعت!د

يعتمدونالسنينولمئاتالأيرلنديونكانوقد.والصناعة

منذولكن.رئيسيدخلكمصدرالزراعةعلى

أهميتها،تفقدالزراعةأخذتالعشرينالقرنعشرينيات

أهميتهما.فيازدياداوالصناعةالخدماتشهدتبينما

فيالطبيعيةالبلادمواردأهمتكمن.الطبيعيةالموارد

مثلمعدنيةرواسببهاأنكماومرأعيها،تربتها

.أخرىحجريةبناءوموادوالرخاموإلزنكالرصاص

يبسإذانباتينسيجأيأو)الطحلبالخثويمثل

قليلالبلادوفي.محلىوقودأهم(عهدهوقدموتفحم

الطبيعيالغازعلىالعثورتمكما،الحجريالفحممن

والنفطالحجريالفحمومن.الجنوبيةالسواحلحول

فيالمولدةالكهرباءمن97%تأتىالطبيعيوالغاز

الطاقةنصيبيصلبينمامنها،%ا5الخثومنأيرلندا،

.%6إلىالكهرومائية

منواسعةمناطقتغطيكانتالتيالغاباتأزيلتوقد

ماتشجيرتمولكن،للزراعةالمجاللإفساحوذلكأيرلندا،

.ام229عاممنذهكتار003!...منيقرب

منأ!الخدميةالصناعاتتمثل.الخدميةالصناعات

منأكثروتستوعبللبلاد،الاقتصاديالإنتاجقيمةنصف

)المفرق(والتجزئةالجملةتجارةوتمثل.أيرلنداعمالنصف

أهموالشخصيةوالاجتماعيةالجماعيةوالخدمات

قيمة.وأكثرهاالخدميةالصناعات

فيالثقيلةالصناعاتمنقليليوجد.التصنيع

الحجممتوسطةأوصغيرةمصانعتقومإذأيرلندا،

الاالأنشطةحسبوالعمالالإنتاج

إجمالينسبةالاقتصاديالنشاط

المحلي-النابخ

63الصحاعة

33الاجشماعيةوالخدماتالمجتمع

والأعمالوالشحصية

61والانصالاتوالمواصلاتوال!قلالتحارة

9الأسماكوصيدأخالاتواارراعة

)الإثحاء(لباءا

الحكومة

العامةالمرافق

التعدي!

%001الإحمالي

ا!ححاعةاليص*

الاخطعيةؤالحدماتالمحخحميصت-

(م2991)ديةقتصا

المستخدمونالعمال

المئويةالسةالع!العدد

27
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معظمويوجد.المصنعةالبضائعمعظمبانتاجوالورش

المنتجاتوتشمل.وكوركدبلنالمصابفىهذه

الاليةالحاسوبوأجهزةوالملابسالكيميائياتالصناعية

والورقوالأدويةوالآلاتالأخرىالإلكترونيةوالمعدات

والموادوالمنسوجاتمصنوعةوموادمعدنيةومنتجات

الغذائية.

ثلثيمنأ!المزارعتغطى.الأسماكوصيدالزراعة

وتنتج.مراعيأخزارعهذهمعظماوتستخدمأيرلندامساحة

الفائض.وتصدر،أخذائيةاالموأدمنيكفيهاماالبلاد

اللحم،،اللبنأبقارالشعير،:الزراعيةمنتجاتهاوتشمل

بنجر،الغنم،أ!دجاجا،البطاطس،اللبنالخنازير،،العلف

الأبقارأنواعأجودأيرأضدافيوتربى.القجعالسكر،

القد،:مثلبالأسماكالإقليميةالبحاروتزخروالجياد.

ليانولروا،يلكرلماار،كندل!صوا،نجةلراو،وقلحدوا

.(لجمبريا)

وسككطرقثمب!!ةالبلادتملك.والتجارةالنقل

مطارردبلنمطهار"مطارانوهناك.جيدةحديدية

الخارجية.البلادتجارةتتنا:لالبلادموانئأنكما.شانون

اطتحدةوالممل!صةألمالياالتجارةفىالبلادشركاءومن

الكيميائياتصادراتهاأه!اوتشمل.المتحدةوالولايات

واللحومالألبانومنتجاتالحاسوبوأجهزة

والحبوبالفواكهفتشم!الوأرداتأما.والمنسوجات

وهذه)البلاستيك(واللدائنوالنفطوالعرباتوالآلات

منالدخليعوضثمومن.الصادراتمنقيمةأكثر

فيالنقصهذأالأجنبيةوالاستثماراتالسياحة

الأوروبي.الاتحادفىعضووأيرلندا.البلادأقتصاديات

إلىالإجماليالوطنيالنابخوصلأم299عاموفي

الصناعة:كالآتيوكان.أمريكيدولارمليار.2046

.%9الزراعة%55الخدمات،36%

يومية.صحفث!انأيرلندافيتصدر.الاتصالات

الحكومةوتمللث.الصحافةحريةالبلاددستورويكفل

ويدفع.والهاتفوالبرقوالتلفازالإذاعةشبكاتوتدير

وكالةتدعيمفيتستخدمسنويةرسوماالتلفازمالك

التلفاز.

الموسوعةفىعملةذاتمقالات

التالية:المقالاتأيضاانظر.حكومةأيرلندا،،تاريخأيرلندا،انظر:

وبلدانمدن

يراتيبير

لويجا

بلند

لوري،وند

كورك

فيركيلا

يلثليمر

ترفوردوو

مقاطعات

كليرلطوداأ

كوركريتيبيرا

ويسلالويجا

نجفوردلوط!د

يمليترلنيجاود

يوماسكمودور

هانموداسليحو

ستميتوأ!ركا

وكسفورددلاكا

وكلويكر

ترفوردووكلكي

راتادإ

ليسمترلسترأ

نسترموختناكو

صلةذاتأخرىمقالات

جامعة،بلندمسرح،آلي

الأيرلديلدستورانسترأ

بريرة،الزمردأجةأحشماايرأصداأ

!ش،لسلتا!دالأ1،ياصديرالأا

نهر،نودلتحاللعةا،يةأصديرالأا

فيشنالقديسعيد،لاتريك

للغةا،الغيليةستميلا

الحركة،الفيميةالأبيضالبرمحيم

بحيرات،كيلارنيالأيرلديالحمهوريالحيش

لاوتللارنىححر

اهسرحيةالأيرلديةالأهليةالحر!

الموفوعصرعنا

السكان-1

الترولهـوأصولهمالسكان-عددأ

!يالد-واللعة!

ز-التعليمأمماطالمعيشةج

الفنون-حوالشرابالطعام

والمناخالسطح-2

المناخحالس!مظهاهر-أ

والبحيراتلأ!ارا-!

لاقتصادا-3

الأسماكوصيدالزراعة-دالطميعيةالموارد-أ

والتجارةالنقلهـالحدميةالصاعات-!

لاتلاتصااوالتصميعح

أسئلة

أيرلندا؟حزيرةتتقاسماناللتادا!دولتالىاما-

أيرلندا؟مدارسمعظميديرالديالتمظيمما-

العيلية؟اللعةليأيرلنداتسمىبماذا

ليوءانجلاندمشتاءمعبالمقارنةبالدفءالشتاءلصولتتسملمادا-

مسها؟الشمالتمإلىأيرلداأن
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أنهأولاها،عدةسماتأيردندادتاريخ.ثاريحألدلئدا،

وثانيتها،الأوروبيةللقارةبالنسبةالجغرافيبموقعهاتأثر

أهلهاومقاومةعليهاالسيطرةحاولتالتيلمانجلترأصلتها

أيرلندا،شهدتهاالتيالمدمرةالحروبوثالثتها،لذلك

وآخرهافيها،والسياسيالدينيالاضطهادورابعتها

منكثيراوجعلتلهاتعرضتالتيالاقتصاديةالأزمات

.أخرىبلدأنإلىيهاجرونأهلها

الميلادقبلمافترةفيهجراتلعدةأيرلنداتعرضت

منقومجاءهاعندما.مق0006عامأولاهاكانت

اخرينلأقوامأخرىهجراتثمواستوطنوها.أسكتلندا

004وعام.مق0002عاموكذلك،.مق0003عام

علىبصماتهمالمهاجرينأولئكمنكلتركوقد..مق

القديم.أيرلنداتاريخ

الروادوأنشأ،م431حواليالنصرانيةأيرلنداعرفت

مركزاكذلكأيرلنداوأصبحت،الأديرةمنالكثيرالأوأئل

مدارسفيللتعلميهاجرونكانواالذينللدارسينمرموقا

أوروباملوكبعضالمهاجرينأولئكضمنوكانأديرتها،

انطلقومنها،الأديرةتلكحولالفنأزدهركذلك.آنذاك

أوروبا.أصقاعإلىالمنصرون

غزاعندماخصوصاوالضعفالخمولذلككلأعترى

-)597الفترةفيمعظمهاعلىومسيطرواأيرلنداالفايكنج

فاتحيهاأيرلندااستوعبتماسرعانولكنم(.059

إنهمبل،منهموتزوجواأهلها،معاختلطواحيثالفايكنج

فييناصرونهمتمافا،كأهلهاوصاروا،النصرأنيةاعتنقوا

منالفترةشهدتوقد.سلمهممعهمويعيشون،حروبهم

أيرلنداملوكبينوحروبنزاعاتأم0-59961

المتنافسين.

-ا1)96لأيرلنداالنورمنديينغزوالفترةهذهأعقب

الجنوبىساحلهاعلىأولأسيطرواحيثأم(35ء

ولكن،ام003عامبحلولأراضيهاكلعلىثم،الشرقي

المجتمعفىكسابقيهميذوبونالنورمنديونبدأماسرعان

ذلك.منتمنعهمكانتالتيالقوأبنرغم،الأيرلندي

بسطالمدةهذهطيلةيحاولونإنجلتراملوككان

عامفيإلاذلك،فيينجحواولمأيرلندا،علىنفوذهم

ملكالثامنهنري،دبلنفيالبرلمانأعلنعندماام425

البابامعنزاعفىهنريوكانأيرلندا.علىملكاإنجلترا

أيضاويحاولأيرلندا،فيالكنيسةعلىنفوذهبسطيحاول

لهمبالسماحجانبهإلىالنفوذذاتالكبيرةالألحمركمسب

.هناكأراضيهمبحكم

علىوريثتهإنإذتستمرلمالسياسةهذهولكن

لإقناعوسيلةأفضلأنرأت،ماريالملكةابنته،العرش

أختهاوواصلت.هناكللإنجليزمستوطناتإقامةهيأيرلندا

تشدذاعليهاوزادتذاتها،السياسةهذهإليزابيثالملكة

روحافيهمأوجدالذيالأمر،الأيرلنديينالكاثوليكضد

فترتهاشهدتأنإذنولاغروللإنجليز.معاديةقومية

ذلكومثال،أخمدتولكنهاضدها،ثوراتعدةأندلاع

موقعااتخذتأنيسكلين

ايرنلهرعلىاستراتيحيا

وقدفرمانا.مقاطعةفي

منعليهاالاستيلاءتمودل

ومنتارةالإنجليزقبل

أحرىتارةالأيرلندين

بينماالواقعةالفترةخلال

عمتمرالسادسالقرنين

توضحعشر.والسابع

الإنجليزا!ستيلاءالخريطة

عامالمقاطعةعلى
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القرنمنالتسعينياتفيوآخرأونيلدهاقامالتيالثورة

عشر.السادس

امشمرت،الإنجليزيةالمستوطناتإقامةمعياسةولكن

أ!اثوليكاالأراضيملاكومخاوفحفيظةتثيروبدأت

لإقامةأراضيهممصادرةيخشونكانواالذينأيرلندافى

كانواوكذلكعليها.الإنجليزيةوالمزارعالستوطنات

فيالأيرلنديونتارذلكولكل،الدينىالاضطهاديخشون

عشرلمدةواستمرتأسلاد،اكلشملتثورةأم641عام

منغمبالىالا!متقلالهوالثورةهدفوكان.سنوات

أ!نمواأنهممنزعماؤهايطلقهاكانالتيالتمويهات

وقد.الدينيةالحريةغيرشيئايريدونلاوأنهم،للملك

فأخمدها،حصومولأوليفرعهدحتىالثورةهذهاسشمرت

إلىوهاربومنفيمقتولبينقادتهاوتفرق،شحديدةبقسوة

.الثورةبعدأيرلندابس!صانالحالوضاق.وأسبانيافرنسا

الملاكأراضيكرومولقسماأيرلندالمشكلةوحلا

نأمنوبالرغم.لهوا!ساندينحندهبينالكبارالأيرلندي!ت

يكشلماأشهإلا،الملاكأوأشمكقوةمنأضعفقدالحلهذا

اشاميةسيامشهافياستمرتالحكومةول!شناجحا،حلا

غرضرحصان5ضده!.اصوان!!ابإصدارإضعافهمإلى

ال!صاثوأصي!يخةسا!ديانةاأ!ةإزاهواواقعفيالأ!برا!مة

وأينتخبواأنمنأ!ظتوليكالتميعقوانينهافجاءتأيرلندا،

وأالإقليميةالح!صمةفيأعضاءيكونواأو،للبرلمانينتخبوا

يصبحواأوالمحاماةبمهنةيشتغلواأودواوينهافييعملوا

فييدرسواأنب!!،الأرضيشترواأوالجيمق،فيضباطا

وازدهارتمكنكلهاالإجراءاتتلكعننتجوقد.المدارس

أطحكومة،مساندتهماوازديادأيرلندا،فيالبروتستانتفئة

علىمسيوةظلت-لندنحكومةأي-وأنهاخصوصا

الأيرلندية.التجارةوعلىالأيرلنديالبرلمان

إلىالدعوةإلاالغاضبينيرلنديينالأبعضأماميكنلم

بغرض-دينهمعنالنوبغض-الأيرلنديينكلوحدة

تلكبلغتوقد.عليهماكبريطانيالتسلطأمامالوقوف

،تونتيوبولدقيادةتحتحاولواعندماذروتهاالدعوة

حكومةولكن،أيرأخديةجمهوريةإقامةفرنسا،وبمساعدة

.أم897عامفيالمحاولةهذهعلىقضتبريطهانيا

بخلقالأيرلنديةالمسألةحلاشبريطانيةالح!صمةحاوأست

عامفيذلكلهاتموقدنيا،وبريصدإأيرأضداب!توحدة

حقوقهمالكاثوليكلإعطاءوعدتأنبعد1018،1

إقليمإلايفدلمالاتحادهذاأنأ!اقعاو.منقوصةعيرشاملة

ضيقمنتعانيظلتأيرأضدابقيةإنإذ،البروتستانتيألستر

لذلك،مهدرةالكاثوليكحقوقظلتكما،اقتصادي

حركاتهمتقمعالحكومةوظلتبها،مطالبتهمعلىظلوا

أوبراينحاولعندمافمثلاأحيانا.بالعنف!اتسمتالتي

قادتهاورحلتثورتهالحكومةقمعتأم848فىالثورة

أ!شراليا.فيتسمانياإلى

أصابالذيالمرضلسببأيرلندافيالمجاعةوقعتثم

حواليفمات،الرئيسيالأهاليغذاءأصص!أجصاأامحصوأ!

الولاياتإلىآخرمليونوهاجرحوعا،أيرأضديمليون

بريطانياأناعتقادهموكانكندا.وإلىالأمري!سيةاا!تحدة

سريةأيرلنديةحركاتبدأتولذاأيرلندا،مآسيكلوراء

إقامةعلىللعملالجنوبيةأيرلندافيدبلنوفيأمريكا،في

منعهدبذلكوبدأ.القوةطريقعنولوأيرلنديةجمهورية

بضرورةالحكومةاقتناعنتيجتهمنكاد،والثوراتالعنف!

لندنمحاولاتفكانتأيرلندا،فيبإصلاحاتالقيام

الآخر.بعضهاوفشلحزئيا،بعضهانجحقوانينإصدار

الذاتي،بالحكمالأيرلنديينالزعماءمطالباستمرت

ساندهالذيالأيرلنديالبرلمانيالحزبأم09،عامفأنشأوا

مدارلرالمسيجةالمدارس

يؤمهاكالىسريةشه

اشومالىاسكاثواجكاأ!أطعا

عشر.الثام!القرلىحا،ل
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كانواالذينالبروتستانتألسترأهلماعدا،الأيرلنديينمعظم

إنجلترا.معالوحدةويحبذونالذاتيالحكممبدأيعارضون

؟!+!،الأيرلنديةالقوميةالحركةكانت،أم419عامبحلول

كا!*-أ!في؟67ءشأحزابعدةقيامالأيرلنديةالساحةوشهدت،ولدتقد

طلا*لم،*

س**؟ءش!!يم!بهط-!---!+!!كا؟كانشاطاشهدت،كماقوميةومرامامالذاتكلهاسيامسية

!*نمزوكأ-!!ى*ص!يمبنجم!ت!ضءا*.الذاتيالحكمأجلمنمتزايدا

ئم!شفي-كاكابهش!!-37"-ص!.،رزأ!؟"ثر---!قافينالبريطانيةالحكومةأصدرتم0291عاموفى

عييككجبئ-!اأ-6---ش.ا!هم!؟ءترش؟يرإ"+،4؟،أنغير.قسمينإلىأيرلنداقسمالذيالأيرلنديةالحكومة

!-س7-!،!!.!أ!،!ة"،س+!!!غ!7-ك!في!مداهاوصلتحتىا!متمرتالذاتيبالحكمالمطالبةحركة

كا-!-*كاس!جمهوريةأيرلنداأعلنتأنيومأم949أبريل18في

كا34*!عالميا.بهاومعترفسيادةوذاتمستقلة

ء3+*/3؟الجمهوريةهذهفيالسياسيةالقوىمعظمكانت

فاشدة،محاواسةكانت،1691عاموقعتالتيالفصحعيدانتفاضةبعضهملكن،سلميةبأساليبأيرلنداتوحيدتريدالوليدة

.القوةطريقصأيرلديةجمهوريةتأسيسممهاالهد!هيأحيفةاالأسالي!أنيرونكانوا.ذلكغيريرىكان

والحكومةالشماليةأيرلندابينالنزاعوا!شمر.الأجدى

،ام859عاموفي.اللاحقةالفتراتفياقتصادها.التامللاستقلالسعياقائماالبريطانية

أيرلندامنحتاتفاقيةوأيرلنداالمتحدةالمملكةوقعتعضواأيرلنداأصبحتام،739ينايرمنالأولفي

إلا،الشماليةأيرلنداشؤونفياستشاريادورابموجبهاوانتعش(الانالأوروي)الا!ادالأوروبيةالمجموعةفي

فاينحزباتبادل.الاتفاقيةهذهرفضواالوحدويينأن

وتشكيلالانتخاباتفيالفوزفيلوفياناجايل

بروتونجونفازعندما،أم499عامحتىالحكومات"+1!!،/3

معائتلافيةحكومةرشكلجايلفاينحزبزعيم!\؟1"!لا3؟!؟!ر،سلأكاتم3نج3

.العمالحزب!1!9لأ؟!،تجون؟لم!و

الموسوعةفىصلةذاتمقالاتم3سقيقي-لمض--خ

لريطانيافيالوطنيالحكمالمستديرةالأبراح-!كا*!

إيمود،فاليراديالأرلعةالأساتدة؟برسكأ"+ش-ص!*ة:ص"-سس-كا1!وء!جمبرو،عكا-3.3ىى---س؟-ى

إدواردجونرلدموسد،انتفاضتا،محتيوارتآل!*دء-،!س:كا6؟تيو/--*+-س+3!غخ+711-!كازربم!ير+- +-كاير!كا!-لإخ!كأ--لإش

شص،السلتالبريالإورهـ-س!77-ء!!خا!مح!:لمأبرى"+ببم*لأ7لأ/--72+بر/ير

الفن،السلتيداليا!،!نيلأوقىلأ!ط!ر7؟7آبر!*ثاخم-زر؟!لا!؟لابرع-ءو؟كا-مم!-لأش!

س-اسورء7+-سخ---يريرخ*قيطيماسلأ!ص-سىح!-لم؟بم

فننشنتوماسشين،أوكيلى3ر-ضلم7*بر،به!!؟ير3ءنن3نر*كأجربر،!جيرجبز.لأبرر!!7*

"!ء-،بلآر-كاحء!،-،*-لأ!!!*نرخيما،3!كقكثني"؟ص--7صر

يكمحالفاايراسداش!711ص:!+!)--لملا!،!س!+

يلجايناغااحكومة،يرلنداأ؟!!!حبمهم؟المبرض!!لق!كأ-ء،بر-تص،!اح!،7!هون!ء+-ء-؟ض؟لنه!*!

الأيرلندلةالفرقةالمتمماليةلنهداأ-جم!--نيئرش!؟ءلأ!!/7-ص*"؟ىر---ضس-"ص

يربهكلكلصجمير-حهـ-مم!؟صس+ا7-د--*ء!\ا!*ير-س!س-

نيلنافياةلفتاا،المديرأ"ص!سص،.!ةحمي!**7صصط!!-ء-قي-حمءيرلىلاء!سش+ؤسدصبرء

الأد!لدلأا-شكا؟س-+؟لمش--3-لأ7--!ءا!بر-!

حممم-كاءش-ء،(لإ!كأس!غم!ش!ص+!سبرفيلاكإبر
الإنجليزيةالبحريةقوانين،يءير-!!غسحغص-!نر"!لم

للوردا،كار!ودأطعةا،يةلالرلدالأ-+!،-1،!في.+3+3*:7---*

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةالمتحدولىالأيرلنديود؟-كا3!نن،ص--!!قي

س77ءسص!ر

توماسوليم،!و!عجريفرتمستيواتشارلز،رنلباؤفي1بمي-.،!طلأ"-؟*؟جكاءبنءبريخصبهرصه!ى7صحث!يرسكل

يكلما،كولز!،

ادموندلرك،*3!اص،؟ائم!،مممير+يرص!ف!ئنءأك!ح!ش-سبرلمص.س!
معركه،لوين/!؟:!!!

حيمص،كودوللى*ك!!!مم!جمهم?--س-حصءلأ

ال!جرىالمجماعة)عائلة(تشايلدررلا+!"ك!لملمكا-بر،ىصى،ءبه!

يةالاقتصادالمقاطعةالحالولأس*لأس؟ص+كا.--ع؟-ش-لم!"ير"شص"/"7؟-!!ثم!كأ

الكبارالملوكووكرصمويلالسير،جريفيثآلاماجلبتأم846و8451عامىبيرحدثتالتىالكبرىالمجاعة

تاريح،المتحدةالمملكةالأيرلنديةالأهليةالحرب.جوعاالأيرلسدونمنكبيرعددموتإلىأدىمماالنطاقواسعة
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جمهوريةحكومةأيرلنداحكومة.!مةا،أيرك

منيتكونوبرلمانجمهوريةورئيس،مكتوبد!متورلها

الوزراء.مجلسيرأسوزراءزرئيس،مجلسين

فيها،الأولوالرجلالدولةرئيعر.الجمهوريةرئيس

زمنيةلفترةمباشرةالجمهوريةرئيسالشعبوينتخب

الأحزابحقومن.واحدةمرةتجددسنواتسعبعمدتها

ويتمعليهتتفقواحدامرشحاتختارأنالرئيسيةالسيا!مية

ذلكحدثوقد.الشعبمنمباشرانتخاببدونتعيينه

الانتخاليةالحملةأنوالواتجعأيرلندا.تاريخفيمراتعدة

الأولىهيأم099سنةفيجرتالتيالرئاسةلمنصب

.أم739سنةمنذ

الجمهوريةرئيسمنصبأنإلىهساالإشارةوتجدر

الانعقادإلىالبرلماندعوةصلاحياتهوتشمل.رمزيةوظيفة

يقومكما.القياداتوبعضالوزراءمجلسرئيسوتعيين

حارساولكونه.البرلمانيقرهاالتيوالقواليناللوائحباعت!اد

أقرهاالتيوالقوانيناللوائحإحالةحقيملكفهوللدسعتور،

وفقاشرعيتهافحصوطلبالعلياالمحكمةإلىالبرلمان

اعتمادها.قبلللدستور

الرئي!،منيتكونأويريكتاس،ويذعى.البرلمان

)سينادالشيوخومجلس(إيريان)دايلالنوابومجلس

فيالسوابمجلسبهايضطلعمهمةوأول(إيريان

رئيساحتيارهىالانتخابيةالحملةبعدالأولاجتماعه

أماممسؤولةالح!صمةوت!صذ.والحكومةالوزراءمجلس

المجلسهذابوسساطةالحكومةإقالةويمكن.النوابمجلس

أغلبيةرأتإذأالتقةبعدمعليهاالتصويتحالةفى

ذلك.الآعضاء

ينتخبهمعضوا166منيتبهون.النوابمجلس

اللوأيحلإصدارالأعلىالمصدرويعد.مباشمرةالشعب

المسؤولينقراراتانتقادفيالحقيملككما.والقوانين

جانبإلىالمجلسهذاأعضاءويصوت.الحكومةفي

ولاءاتتوجدحيث،إليهينتمونالديالحزبأعضاء

يصوتالذيالمجلسعضويتعرضوقد.متشددةحزبية

.الحزبعضويةمنالفصلإلىالحاكمحزبهضد

إقالةدائمايعوقالمبادئلهذهالالتزامفإن،ولذلك

ويتفئمنفيها،الثقةبعدمالتصوي!أسةحافيالحكومة

المجل!رنفوذمنأعظمبنفوذعملياتتمتعالحكومةألىهذا

الحكومةعلىالمهيمنةالسلطةهو،المجلسأنرغم

الدممتور.بموجب

34بينهممنعضوا06منيتكون.الشيوخمجلس

التالية:الخمسةالقطاعاتأحدليمثلواينتخبون

والصناعيالتجاريالقطاع2-.الزراعيالقطاعأ

العامة.الإدارة5-.العمال-4.الثقافة3-

القومىالمستوىعلىمسيامسيينمنالمجلسهذاويتكون

فيأعضاءوهم.والمحليةالمركزيةالحكومتينيمثلون

وفقايتمفالتصويتولذأسك،الرئيسيةالسياسيةالأحزاب

مستقلينأعضاءلمشةالمجلسيتضمنكما.الحزبيللانتماء

فىالرئيسيتينالجامعتينخريجىطريقعنانتخابهميتم

أيرلندأجامعة2-.دبلنجامعةأوهما:أيرلندا،

عنتعيينهمفيتمالباقونعضواعشرالأحدأما.الوطنية

فىالثقةالحكومةيعطيوهذاالوزراء.مجلسرئيسطريق

مجلسأختلفأصالحها.وإذاالتصويتأغلبيةضمان

فإن،معيننظامإقرارحولالنوابمجلسمعالشيوخ

إقرارتأجيلهوعملهأحتميوخامجلسيستطيمماأقصى

أشهر.ثلاثةأددةمأس!إاذأصك

رئيسانتخابيتم.والوزارةالوزراءمجلسرئيس

رئيسويمثل.النوابمجلسطريقعنالوزراءمجلس

وهو.الحكومةفيحزبأكبرقيادةعادةالوزراءمجلس

بوساطةالبلادويحكم،الدولةفىسيامسيةشخصيةأقوى

تعيينهماعتماديتموالذينيختارهمالذينالوزارةأعضاء

منعضوأيإقالةفيالحقوله.النوابمجلسطريقعن

خمسةمنالوزارةوتتكون.وقتأيفيالحكومةأعضاء

رئاسةمنهمواحدكلويتولىللدستور.وفقاعضواعشر

مسؤوليتها.وأ!زاراتاإحدى

وأالحاكمالحزبأعضاءمنأ!زارةاوتتشك!

نأعلىالدستوروينص.الحكمفىأسفةالمتحاالأحزاب

.البرلمانفيالمنتخبينالأعضاءمنالوزراءجميعيكون

الوزارةفيالشيوخمجلسمنعضوانيعينأنويمكن

المعتادإنحي!الحدوثنادرذلكولكناقصىبحد

أعضاءبينمنالوزارةأعضاءجميعيختارأندائما

معينةانتخابيةدائرةمنهمكليمثلالذينالنوابمجلس

التيالمصلحةأوالوزارةعنمسؤولياتهجانبإلى

عليها.يشرف

مجلسلعضويةالانتخاباتتتم.الانتخابات

ويتمتعالدستور.بموجبمشواتخمحه!كلالنواب

انتخاباتإلىالدعوةبصلاحيةالوزراءمجلسرئيس

خلالوقتأيفيالنوابمجلسحلطريقعنعامة

بينمقدارهاشراوحوتمئمدة.الخمسالسنواتتلك

الحملةلبدءالمجلسحلبعديوما03ويوما21

الانتخابية.

التمثيلنظامطريقعنالنوابمجلسانتخابويتم

حزبلكلالخصصةالمقاعدعددبينيوازنالذيالنسبي

ذلكعليهاحصلالتيالأصواتوعددالمجلسفي

يختارأنناخبلكلالحقالنظاميعطيكما.الحزب

إلىالبلادوتنقسم.نفسهالحزبمنالمرشحينمنعددا
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أعضاءأربعةمنهادائرةكلترشحانتخابيةدائرة14

بلغمواطنكلحقومن.النوابمجلصرفيلتمثيلها

وقد.العامةالانتخاباتفيبصوتهيدلىأنعشرةالثامنة

منتصفمنذبالتصويتالبريطانييهتللمواطنينسمح

الناخبيكونأنبشرطالعشرينالقرنمنالثمانينيات

دائمة.إقامةأيرلندافيمقيما

سنةفىأيرلندادستورصدر.والمحاكمالدستور

ويكفل.الشعبمنعامتصويتفىإقرارهبعدأم379

يتضمنكمامواطنلكلالكاملةالحقوقالدستورهذا

الطعنمواطنأيحقومن.للبلادوالإدارةالحكمنظام

مطابقتهاومدىالبرلمانيقرهاالتيالقوانينشرعيةفي

هذافيللنظرالمحاكمإلىقضيةبذلكيرفعوأنللدستور

قوانينثمانيةشرعيةبعدمالمحاكمقضتوقد.الطعن

3791عاميبينالفترةخلالللدستور،ومخالفتها

تعديلأىلايتمالدستور،فينصوبموجب.أم99و.

تصويتفىلهالأيرلنديالشعبإقراربعدإلافيهتغييرأو

تموقد.المسبقةالبرلمانبموافقةالتصويتهذاويتم.عام

موافقةوتمتالدستورعلىتعديليةملاحقثمانيةعرض

خلالأربعةرفضتبينما،عامتصويتفيعليهاالشعب

نفسها.الفترة

بعدالجمهوريةرئيسطريقعنالقضاةتعيينويتم

تمامامستقلاالقضائيالنظامويعد.لهمالحكومةترشيح

جدا.قاهرةلأسبابإلامركزهمنقاضتنحيةيجوزولا

تليهاأيرلندا،فيقضائيةلحملطةأعلىالعظمىالمحكمةوتعد

محكمةسلطةالأقلالمحاكموتشملالعليا.المحكمة

وعشرينوأربعادوريةمحاكموثمانيالجنائيةالاستئناف

محلية.محكمة

بصلاحياتالمحليةالحكومةلاتتمتع.المحليةالحكومة

أيرلندافيالح!صمنظامإنحيثالمحليةالشؤونفيواسعة

إقليميامجلسا72منأيرلنداوتتكون.مركزينظام

طريقعنجميعاانتخابهايتمالمدنفيحكوماتوخص!

يدفيتتركزالمجالسهذهفيالصلاحياتأنغير،الشعب

طريقعنتعيينهيتمالذيالإقليممديرأوالمدينةعمدة

خمسكلالمجا!أعضاءانتخابو!م.المركزيةالحكومة

وفقاوآخرحينبينالفترةهذهتطولقدولكن،سنوات

الحكومة.لقرار

أحزابثلاثةأيرلنداتحكم.السياسيةالأحزاب

ما329عاممنذشحعبيةوأكثرهاأكبرها،رئيسيةسياسية

الترتيبفييليه(.المستقبل)جنودفيلفياناحزبهو

العملحزبيشغلبينما(،جايل)قبيلةجايلفاينحزب

فيلفيانالحزبالسيامسيةالفلسفةوتتشابه.الثالثالمركز

الاقتصادية،القضاياوخاصةكثيرةقضايافيجايلوفاين

فيلفياناحزبويرى.الحرةالسوقنظامشبنىوكلاهما

تتكونوأنأيرلندامنالبريطانيةالحكومةتنسحبأن

حزبنظيرهأماالبلاد.أنحاءجميعتحكممستقلةحكومة

قبلأيرلندافىوالسلامالأمننشرعلىفيركزجايلفاين

يتبنىكما،واحدةحكومةتحتأجزائهاتوحيدشمأن

الرومانيةللكنيسةالدينيةالمعتقداتفيلفياناحزب

الكنيسةكموقفالحساسةالقضايابعضإزاءالكاثوليكية

متحررةأفكاراجايلفاينفريقلمجبنىبينما.الطلاقمن

حزبأعضاءبعفك!أنشأوقدالقضايا.هذهتجاهمانوعا

حزبعليهأطلقجديداحزباأم859سنةفيفيلفيانا

سيالمميةفلسفةالحزبهذاويتبنى.التقدميينالديمقراطيين

جايل.فاينلحزبمشابهة

أيرلندا.فىاليسارأحزابأقوىالعملحزبويعد

حزبايعد،الأوروبيةاليساربأحزابالحزبهذأوبمقارنة

ديمقراطيا.اششراكيانظاماويتبنىنسبيا،ضعيفا

اليسارحزبفهوأيرلندا،فيالخامص!الحزبأما

بضعةإلالايحوزصغيراشتراكيحزبوهوالديمقرأطي

.البرلمانفىمقاعد

بعضتنتظم.الضغطوجماعاتالمهمةالقوى

والمشتركةالمتشابهةالمصالحذاتالمجتمعفيالقطاعات

وممارسةالتأثيرطريقعنمصالحهالحمايةجماعاتفى

حكوماتأشركتوقد.الختصةالجهاتعلىالضغوط

جماعاتالعشرينالقرنمنالستينياتمنذالدول

السياساتلجميعبالنسبةالقرارصنعفىالرئيسيةالضغط

نإحيثأيرلندأ،فييختلفالوضعولكن.الاقتصادية

الحزببسياسةدائمايلتزمونالنوابمجلسأعضاء

فإن،ذلكإلىوبالإضافة.عنهاينحرفونماجداونادرا

جماعةباممتثناءضعيفالجماعاتلهذهالمالىالدعم

الزراعي.القطاع

لدولأيرلنداانضمت.الأوروبىوالاتحادأيرلندا

سنةفي(الآنالأوروبي)الاتحادالأوروبيةالمجموعة

القراراتمنعدداالاتحاددولواتخذت.ام739

هذهرسمفيأيرلنداعلىتأثيرلهاكانالتيوالسياسات

الاتحاد.فيالاخرينألاعضاءمعالسياسات

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

العمالحز!السيامسيةالأحزاب

الأيرلسديالدمشورالا!شفتاء

ماري،روبنسونلانتخابا

لبرتأ،زرينولدريختا،ايرلندأ

جايلالماينالأيرلنديالجمهوريالجيش

ليلفياناالتقدميينالديمقراطيينحز!



أطمحلاتصفو!وهماكمدكا.ى!والشماليةأيراسداعاصمةبلفاست

للناست.أحاصمةاشلصهوارريابليسدبحولدىقالم!ساتصالتحارية

علىتمتدالارتفاعالمنخفضةوالجبالالخفراء،الوديان

معظمالحضراءالمرارعوتعطي.أحنعحالياأيرلداساح!!طول

ا!لاد.اهدهأراصي

ال!نهماليةأيرلندا

ت!صنالتيالأربعاالدوأ!أصغرالشماليةأيرلئدا

رأس!ضلنداإنجلتراشهيالأخرىاالأقطارأما.المتحدةالمملكة

مدنها.!برىأيضاوهي،بلفاستوعاصمتهاوويلز.

منالشرقيأسشمافيااضكاأصيةالشماأيرلنداتحتل

مساحةسدسإلىتصلمساحةوهيأيرلندا،جزيرة

.الجزيرةمنتبقىماأيرأضداجمهوريةتحتلح!!في،الجزيرة

أحصراسموهوبأل!مئتر،أيضاالشماليةأيرلنداوتعرف

أيرلندافصلتعندماأم029عامحتىأيرأضدامقاطعات

أيرلندا.بقيةعنالشمالية

إنجليزيأصلمنالشماليةأيرلندالمحكانمعظمينحدر

البروتستانتيالمذهبأغلبيتهمويعتنق،وأسكتلندي

البقيةأما.الإنجليزيةوالتقاليدالعاداتمنبكثيرويتقيدون

أصولمنوينحدرونال!صاثولي!يالمذهم!إلىفينتمون

سياسيا.تختلفانوالمجموعتان.أيرلندية

مزارعووينتحالريففي%(03)الشعبثلثيعيش

الزراعية،المنتجاتمنكبيرةكمياتالشماليةأيرلندا

أحسكالىاثلثولعيعق.بريطانياأنحاءإلىمعظمهايصدر

البلاد.فيوالشجاريالصناعيالمركز،بلفاستمدينةفي

الحكمنظام

المملكةدولإحدىتكونالشماليةأيرلندالأننظرا

الملكة،ترأسهدستوريملكيفيهاالحكمانظامفإن،المتحدة

البريطانيالوزراءمجلسيدفيتقعأغعليةاأسملطةاولكن

فيفيتمثلالتشريعيالجهازأماالوزراء.رئيسيرأسهأرزيا

اللورداتومجلسالعموممجلسمنيت!صنأسدياالبرداد

همنائبا،651أصلمننائبا17أجةأحتممااأيرأضداوتشحب

.المتحدةالمملكةانظر:.احمومامجلصأعضاء

عامحتىالشماليةأيرلنداكانت.ا!لركزيةالحكومة

ولرلمانهاحاكمهالهابريطانيةدولةمجردأم72!

الحاكموكانبها.خاصوزراءومجلعروزراءورئيس

فىكانتالتنفيذيةالسلطةأنحينفيأ!دولةارئيسمثل

يتكونكانالذي،البرلمانأماالوزراء.مجلسرئيسيد

علىبالحفاظتتعلقيعالبنمورافكان،مجلسينمن

التجارةوتنظيمالتعليميالنظاموإدارةوالقانونالنظام

الضمرائبفرضمثلمعينةسلطاتوبقيت.والزراعة

تاريخهاوعبر.لندنفيالبريطانيالبرلمانيدفيوالجيعش

علىيسيطرالبروتسشانتيالاتحادحزبكان،السيا!ي

الحكومة.

القرنمنالسبعينياتوأوائلأصمعتينياتاأواخرشير

والبروتستانتالكاثوليكب!تالخلافاتتطورتالعشرين

طلبفقد.عنيفةاضواباتإشالشماليةأيرأخدافي

الحصولضمنهامن،متعددةإصلاحاتإجراءال!شالوليك

وتفاقمهالصراعتواصلأدىوقدأكثر.سياسيةقوةعلى
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مارسفىمؤقتاالشماليةالأيرلنديةالحكومةتعطلإلى

بريطانيا،قبلمنالبلادعلىالمباشرالحكموفرضام729

السلطاتليتولىالشماليةلأيرلندادولةوزيرتعيينثمومن

تمأم739عاموفىالبلاد.فىوالتشريعيةالتنفيذية

اسملطةتشاركجديدةحكومةحولاتفاقإلىالتوصل

جمعيةالحكومةضمتوقد.والبروتستانتالكاثوليكفيها

منيتكونتنفيذياومجلساعضوا78منتتكونتشريعية

حمراءويدأطراف!تةذاتبحمةنبالتهاوشعارالشماليةأيرلندالعلم

صرجسانتصلي!فوقواليدالسجمةوتظهر.العتيقألستررمزتمتل

وشعارالشماليةأيرلدابعلمالعملتوقفوقد.الإنجليزيبالعلمالحاص

فىمباشرةالشماليةأيرلنداحكمالبريطانيودتولىأنلعدرسميالبالتها

الموافيبعضبوساطةويردر!العلميرفعماوكثيرا.أم729سنة

العلمهودائمازالوماكارالرسميالعلمأدإلاحاصة،لصفة

البريطهاني.
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الشماليةلأيرلنداالطبيعيةالخريطة

أيرلندامعظمس!إلبحرفوقأمء.ارتفاعهاكبيرةهضبةتغص

لونيا،بحيرةحولالمركزمنبالقرباحفاضاأكثروالسطهح.الشمالية

اتجاهفىتدريجياالأرضوترتفع.البريطانيةالحزرفيبحيرةأكبروهى

بالهضبة.المحيطةالجبال

الكاثوليكإلىالمنتمينالجمعيةأعضاءمنعضوا51

انتهىالتشريعيةالانتخاباتانتهاءوبعد.والبروتستانت

فيالجديدالمجلسإلىالأموروآلتالمباشرالبريطانيالحكم

.أم417عام

المجموعاتيعجبلمالحكمفيالمشاركةنظامولكن

علىإرهابيةعملياتإلىهذاوتطورالجانب!ن،منالمتطرفة

للكاثوليكالموالىالسريالأيرلنديالجمهوريالجيمقيد

بروتستانتية.ومجموعات

عام،باضرابالبروتستانتيونقامام749عاموفي

المجلساستقالةإلىالنهايةفيوأدىالبلاد،اقتصادشل

الحكموفرضبريطانياقبلمنالجمعيةوتعطيلالتنفيذي

حتىاستمرالعنفلكنجديد.منالبلادعلىالمباشر

العشرين.القرنمنالثمانينيات

أيرلنداقانونبريطانياتبنتام829عامفى

انتخابتموبموجبه،ألمحلىالحكمإعادةبهدفالشمالية

البروتستانتيونوفازعضوا.78منيتكونجديدمجلعي!

ذاكبتكوينهالمجلسأنالكاثوليكورأىالمقاعد،لأغلبية

كما،اجتماعاتهقاطعواثمومن،قضيتهميخدملن

حضورالبروتستانتيألستراتحادحزبأعضاءرفض

إلىالاتحاديننعودةمناترغموعلى.المجلساجتماعات

المشكلاتحلفيفشلالمجلصفإنأل!جتماعاتحضور

عامفيالجمعيةحلإلىأدىمما،الفئتينبينالمعقدة

.أم869

أيرلنداوجمهوريةبريطانياأنشأتأم859عاموفى

منحكوميينضباطمنيتكوناستشاريامجلساالشمالية

موجزةحقائق

مست.دلفا:صمةالعا

الإنجليزية.:الرسميةاللغة

.2كمأ441.4:المساحة

إلىالشمالمن.كمأ97الغر!إلىالشرقمن:اللسافاتأقصى

كم.531الساحلحط،كمأ37الحنوب

يسطحمستوىفوقمتراء28دوناردسليص:ارتفاعأعلى:الارتفاع

تحتمتر،،4،!اولباتريلثمنبالقربالمارش:ارتفاعأدنىالبحر.

البحر.سطحمستوى

نسمة000.426.1:أم699تقدير:السكانعدد

ألتحصا/كم162:السكانيةالكثافة

:أم!19تعداد.الريصفي3%و.المدلىفي7%0:السكانيالتوزيع

نسمة.أ،،00،667:م1002تقدير.نسمةأ،000578

الخارير،،البيضالدواص،الأبقار،:الزراعية:الرئيسيةالمنتجات

البطاطمى.،اللبن

الأيرلنديالكتان،الحاسو!،الكيميائيات،الطائرات:المناعية

السفن.،الغذائيةالمواد،الآلات،أخرىوأقحشة

ا!.:الأسامميةالوحدة:العملة
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الدوليةالحدود!يمرحغاليستالحريطةهده

أيرلندالجمهوريةالفرصةإتاحةمنهالهدفكان،البلدين

أيرلنداشؤونشياستشاريادوراومنحهاوح!صمتها

الفئتينلكنحكومتها.سلطاتفىتدخلدونالشمالية

ضداحتجاجاتذلكوأعقب،المجلسرفضتاالمتصارعتين

عمفأعمالإلىبعدفيماتطورتالبريطانيةالحكومة

وتقوم.المدنمنوغيرهاوللفاستإنجلترافيوتفجيرات

المتصارعةمإلفئاتحواردإجراءالانالبريطانيةالحكومة

تونيبريطانيا،وزراءرئيسقدمهاسلاممبادرةإطارفي

أيرلندا.وزراءرئيص!يمبالتعاونبلير،

محاكمأعلىللقضاةالعلياالمحكمةتمثلالقضاء.

تعينهماوقضاةكبيرقاضمنوتتكون،الشماليةأيرلندا

الأخرىالمحاكمأما،البريطانيةالحكومةبمشورةالملكة

المقاطعاتومحاكمالجنائيالاستئنافمحكحةفتضم

المدنية.والمحاكم

62إلىالشماليةأيرلنداتنقسم.المحليةالحكومة

شمؤونهايديرمنتخبمجلسمقاطعةولكل،إداريةمقاطعة

الخدماتعنمسؤولةالمجالسوهذه.سنواتأربعلمدة

.القماماتوجمعأجيئةاالتروبوحماية:مثل

السكان

منينحدرونالشماليةأيرلنداشعبثلثيلأننظرا

الحياةأسلوبفإنبروتستانتيةوأسكتلنديةإنجليزيةأصول

ذلكإلىمنهبريطانيافيالسائدالنمطإلىأقربهناك

الباقيالثلثأماأيرلندا.جمهوريةفيالناسيعيشهالذي

كاثوليكي.أيرلنديأصلمنفهم
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منظمةإلىالشماليةأيرلندافىالبروتستانتيينبعضوينتمي

ويحتفلونبالأورانجيينويعرفون،الأوراجبالأخوةتعرف

وليمبفوزعامكلمنيوليوشهرمنعشرالثانيفي

فىالكاثوليكىالثانىجيمسعلىالبروتستانتيالاورانجي

معركة.،بوينانظر:.بوينمعركة

مليون642.1و،..الشماليةأيرلنداسكانيبلغ

هيمدنهاوأكبر.المدنفي)07%(ثلثاهميسكننسمة

ولندنديري.العاصمةبلفاست

ولمجحدثالبلادفيالرسميةاللغةهيالإنجليزية.اللغة

اللغةمنشكلوهي-الأيرلنديةاللغةأما.السكانكلبها

فتستخدم-سابقاأيرلندافيتستخدمكانتالتيالغيلية

المدارسوبعضالكاثوليكيةالمدارسفيتعليمكلغة

البروتستانتية.

منوالشرابالطعامشكون.والشرابالطعام

والخبزوالخضراواتوالبطاطساللحممنوجبات

والشراب.والأسماكالألبانومنتجاتوالبيضوالدجاج

.الشايهوالمفضل

المنظمةالرياضةأنواعأكثرالقدمكرةتمثل.الترويح

القدمكرةاتحادوينظم.الشماليةأيرلندافيانتشارا

المحترفةالفرقأما.هواةفرقة006نحوالشماليالأيرلندي

أماوعالميا.قومياتنافسالتىالأيرلنديةالعصبةإلىفتنتمي

القدموكرةالكريكيتفتشملالأخرىالشعبيةالألعاب

محليةورياضاتالأسماكوصيدوالجولفاليدوكرة

.أخرى

لجانوخمسالتعليممصلحةتشرف.التعليم

والتعليم.الشماليةأيرلندافىالتعليمعلىمحليةتعليمية

منعشرةوالسادسةالرابعةبينماالأطفالعلىإلزامي

الابتدائيةالمرحلةهيوأنوأعهالتعليمومراحلالعمر.

علميةأومهنيةأوعامةإماو!طالثانويةالمرحلةوبعدها

التعليممنكلاتوفرشاملةأوالعاليللتعليمالطلبةتعد

الخاصةمدارسهمالكاثوليكويدير.والعلمىالثانوي

أسس!علىقائمالشماليةأيرلندافىالتعليمفإنثمومن

بلفاستفيالملكةجامعةالبلاد:فيجامعتانوهناك

المدرسينلتدريبكليتينبهاأنكماألستر،وجامعة

للكنيسةتابعةوالأخرىالحكوميالإشرافتحتإحداهما

الكاثوليكية.الرومانية

وينتميالبلادسكانثلثيالبروتستانتيشكل.الدين

ويشكل.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيعسةإلىالباقينمعظم

أيرلنداتواجهالتيالمشكلاتأكبرالفئبنبينالتناحر

يتوحدأنمنالبروتستانتبنمنالعديدويتخوف.الشمالية

السيطرةأجلمنأيرلندأوجمهوريةالبلادفيالكاثوليك

يته!ونهناالكاثوليكأنكما،الشماليةأيرلنداعلى

المدنية.حقوقهمبخرقالبروتستانتيين

السطح

منالشرقيالشماليالركنالشماليةأيرلنداتحتل

2.كما441.4قدرهامساحةوتغطيأيرلندا،جزيرة

سهولمنالشماليةأيرلندافيالسطحمظاهرتتكون

الجزءتغطىالتيوالسهول.منخفضةوجبالمتموجة

أما.خصبةومراعزراعيةحقولهيالبلادمنالأوسط

الأوديةمنالعديدفتتخللهاالعساحلتحفالتيالجبال

دوناردسليفهيقمةوأعلى.الخلابةالمناظرذاتالعميقة

الجنوبىالساحلمنبالقربمورنجبالفيالواقعة

سطحمستوىفوقم852إلىارتفاعهاويصل،الشرقي

البحر.

هادئةببحيراتالشماليةأيرلندامنعديدةأجزاءتحفل

تغطيالتيلونيابحيرةهيوأكبرها،المياهوصافية

البريطانية.الجزرفيبحيرةأكبروتعد2،كم693

الحقيقةفييتكونالذيباننهرفهوأنهارهاأطولأما

فيوينتهيمورنجبالمنالأعلىمجراهينبعنهرينمن

فيويصبالبحيرةمنالأدنىمجرأهويبدألونيا،بحيرة

الساحلخطالخلجانمنعددويقطع.الأطلسيألمحيط

وبلفاست.لندنديريمثلجيدةمرافئمكونا

الاقلصاد

صناعةعلىأساساالشماليةأيرلندااقتصاديعتمد

فيالعاملةالأيديأرباعثلاثةتستوعبالتيالخدمات

والرعايةالتعليممجالفيمنهم%25حوالييعملالبلاد.

الذيالجصامشخراجتشملألسترفيالحجارةوقطعالتعدينأعمال

يمجصمنجموهناك.الجصيوالبناءباريميىحصصنعفييستعمل

.كا!انمقاطعةفيكورتكمجزفي
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الأقمشةأنواعمى!عهوالديال!صاريسمحأعلاهمصئالنسيحفىيعملالديوالعاملأيراسدا.شمالىدىالمهمةالصماعاتم!الأقمشةإنتاج

البلاد.مصانعتشحهاالتىالكثيرة

ضمنالحكوميةوالحدماتالجملةتجارةوتدخل،الصحية

الزراعةتشكلا!لأخرىالنشاطاتبينومن.الصناعةهذه

أهمالخصبةومراعيهاالبلادحقولوتمثلأهمها.والصناعة

الخثمنضخمةرسوباتبهاأنكما،الطبيعيةمواردها

المستنقعاتمنيقطعمتفحمانصفنباتينسيجوهو

الأخرىالموادوتشمل.والطبخالتدفئةفيويستخدم

كما.والحصىوالرملالجيريوالحجروالطباشيرالبازلت

.بالأسماكغنيةبحارهاأن

خيوطهىالشماليةأيرلندافيالصناعيةالمنتجاتوأهم

وتتركز،العالميةالشهرةذاتالأيرلنديالكتانوملابس

صناعةتوجدكماولندنديري،بلفاستفيمصانعها

الصناعاتوتتركز.المدنمنعددفيبأنواعهاالمنسوجات

والسفنالطائراتصناعةوتشملبلفاستمنطقةفيالثقيلة

والعرباتوالحواسيبالكيميائيةوالمنتجاتوالألومنيوم

.والمشروباتوالأغذية

خطويربطوطولهاالبلادعرضالوقمنعدديقطع

ولندنديري.بلفامستب!تحديديةس!صك

العباراتمنهاوتقومميناءوأهمالعاصمةهىوبلفاست

الأنهارمنك!ا042ويوجدوأسكتلندا،إنجلتراموانئإلى

مطاربلفاستوفي.داخليةمائيةطرقاتشكلوالقنوات

أيرلسداجمهوريةمعالشماليةأيرلنداتجارةمعظم.دولي

الملابسهيصادراتهاوأهم.الأخرىالمتحدةالمملكةودول

واللحوموالأبقاروالبيضأخسيجاومعداتوال!ضانيةالقطنية

والكتانالقطنفهيالرئيسيةوارداتهاأما.والدواجن

وفرنسا.بلجيكامنالكتانمعظمويستورد.والالات

تاريخيةنبذة

العصربدايةفىكانتالحاليةألسترإنالأساطيرتقول

كونورالملكيحكمهاأولاذ،باسمتعرفمملكةالنصراني

ازدهارفتراتبينواستمرت،الفرسانمنومجموعة

مملكةمنهاأخرىممالكلتتبعهاانهارتأنإلىوضعف

يدعلىالميلاديالرابعالقرنأواخرفيتكونتالتىآيليخ

البلادشرقيفىإقليمينمنتتكونوكانت.نيال

استمرتوقدوأضدنديري(.)تايرونوغربيها)دونيجال(

لمئاتأسشروولمسطغربيعلىالعائلتينهاتينسيطرة

منأصلاقدمواالذينالأسكتلنديونغزاكما.السنين

مملكةتكوينأثرهاعلىتممراتعدةبريطانياألستر

أ!ع!صتلندا.مملكةإلىبعدفيماتطورتالتيدالريادا

القديسألصربريطانيا،علىالغزواتهذهإحدىوخلال

.آرماهفيمقرهمنالبلادفيالنصرانيةنشرالذيباتريك

فترةإلىألسترخلدتالرومانيةالإمبراطوريةانهياروبعد

الجمعياتوقامق،للنصرانيةملاذاوأصبحتا!شقرار،

إنجلترا.شماليالنصرانيةبنشرالتنصيرية

الشمالرجالجاءالميلاديالثامنالقرنأواخروفي

تبعهمثمدمارا،فيهاويعيثونالبلاديغزون)الفايكنج(
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ثمالجنوبفىواستقرواوويلزإنجلترامننورمنديونالأنجلو

السيطرةهذهلكن.القلاعمنعدداوبنوأشعمالآانتشروا

بالألممكتلنديينالسكاناستعانإذطويلاتدملمالإنجليزية

أم(.أ-31318)5اللإنجليزطردفي

نفسهالثامنهنريالملكنصبأم541عاموفي

ضدانتفاضاتبعدةالأيرلنديونوقامأيرلندا،علىملكا

إليزابيثالملكةتمكنتأم306عامففي.الإنجليزيالحكم

عاموفي.المحافظاتأكبرألستر،فيكبيرةثورةإخمادمن

جيمسالملكومنحالبلاد،زعماءمنعددهربام،706

الإنجليزالبروتستانتبنإلىهؤلاءوممتلكاتأراضىالأول

الأغلبيةإلىأدىالذيهوالحدثوهذا.والأسكتلنديين

الشمالية.أيرلندافيحالياالموجودةالبروتستانتية

وانتشرواأم061عاممنذالجددالوافدينتدفقوبدأ

تجذبالتجاريةالمزارعوأخذت،وأنتريمداونمقاطعتىفي

الأيرلنديينسخطأثارممابريطانيا،منالناسمنالمزيد

أممبابهاأحدوتركز.الأهليةالحربإلىأدتالتيوثورتهم

عنيدافعالذيالجيشبقيادةيقوممنحولالخلاففي

جيمسالملكحاولحينأخرىأزمةحدثتثم.الوافدين

إثروفشلالإنجليزيالعرلقلاممتعادةألستراستخدامالثاني

ام(.096)بوينمعركةفيهزيمته

واسعةهجرةالبلادشهدتعشر،الثامنالقرنوخلال

توحدت،أم108عاموفيأمريكا.إلىللبروتستانتيين

مماالنسيجصناعةإثرهاعلىوازدهرتبريطانيامعالبلاد

الجنوبيةأيرلندأمعبالمقارنةالمعيشةمستوىارتفاعإلىأدى

المتدني.المعيشيوالمستوىالكاثوليكيةالغالبيةذات

البريطانيالأحرارحزباقترح،ام886عاموفي

إطارفيالشماليةلايرلنداالذاتيالوطنيالحكممنح

نأمنالبروتستانتيينتخوفلكن.البريطانيةالوحدة

جعلهم،كاثوليكيبرلمانتكوينإلىالاقتراحهذايؤدي

وكان.فشلتالتيالخطةلمعارضةالوحدةحزبينشئون

التيبريطانياعنالتامالاستقلاليفضلونالكاثوليك

لكن،البرلمانأجازهالذاتىالحكمحولاقتراحاقدمت

وفي.ذأطثتطبيقمنمنعالأولىالعالميةالحرباندلاع

بريطانيامعللوحدةالمعارضونصعدالستينيات

مما،العنفأسلوبإلىالمتطرفينبعضوجنحعحملاتهم

التوترحدةوزيادةالبلادفيالأمنيالوضعتفاقمإلىأدى

مشتركةحكومةلإقامةمحاولةوفشل!.الفئتينبين

مأ839عامانتخاباتتحققولمالبلاد.لإدارةبينهما

الحكممهامبعضلتتولىشماليةأيرلنديةجمعيةلتكوين

المنتخبينالأعضاءبعضلرفض،النجاحمننوعأي

رفضكما.الجمعيةجلساتحضورللوحدةالمعارضين

دوراأووضعاأيرلندايمنحبريطانيااقتراحاالوحدويون

وفيام(.)859الشماليةأيرلندالثمؤونفىاستشاريا

دعاأم399نوفمبروفى.الجمعيةإلغاءتمأم869عام

مشكلةلحللمحلميةمبادرةإلىبريطانياوزراءرئيس

الشمالية،أيرلنداوزراءرئيسبمشاركةأجمةالشماأيرلندا

المملكةانظر:بينهما.تمهيديةاجتماعاتوبدأت

هذهأسفرتوقد.تاريخأيرلندا،؟تاريخ،المتحدة

حقوإقرارالنزاعأطرافبيناجتماعاتعنالمبادرة

الوسائلواتخاذالعنفونبذللبروتستانتيينالمصيرتقرير

،ام499أغسطسوفي.المشكلاتلحلالديمقراطية

أعمالعننهائياتوقفهالأيرلنديالجمهوريالجي!أعلن

المنعقدةالمحادثاتألممفرتأم899أبريلوفي.العنف

فيالسلاملإحلالتاريخياتفاقعنالنزاعأطرافبين

استفتاءبعدالسكانيةالأكلبيةموافقةنالالشماليةأيرلندا

نفسه.العاممنمايوفيأجري

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

لاردودادآردز

يريندلسدريدمارأ

لونياربامشرالسترأ

بورنليرنافرمانتريمأ

يد!اليماسحويكفيرركاحماوأ

فلتاغرئماسلركاايرلندأ

مويلسوملاخيوط،نلكتاانبردخ!با

داوننورثفونكريحابلفا!مت

بىولانيوتاولىكوكستامعركة،بوين

ومورنىنيوريكولارينالجمهوريالجيم!

الأيرلندي

الموفموعصرعنا

الحكمنظام-أ

المركزيةالحكومة-أ

القضاء-ب

المحليةالحكومة-ج

السكان-2

اللغة

والشرابالطعام!-

الترويح-ج

لسطحا-3

لاقتصادا-4

تاريخيةنبذة-5

د-التعليم

!يالدهـ-

الطيعية؟الشماليةأيرلندامواردأهمما-

أوراج؟وليمهوس

أيرلندافيالحكممقاليدعلى!سيطرالذيالسياسيالحز!ما-

هذاتكونولماذاالبلاد؟تاريخفيالوقتمعظكمالشمالية

؟الحرب
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الصكحماعية؟الشماليةأيرلدامشجاتأهمما-

والكاثوليك؟البروتستانتييربيرالانشقاقأسابما-

التحارل!!؟التمماليةأيرلداشركاعأهمما-

اللاد؟فيرياضةأهمما-

أيرلمدا؟حكومةقانودما-

اصتممالية؟اأيرلدافيأهميةالزراعةت!صمسبيادا-

فىأيردندافيظهرتسياسيةحركةا!اةأيرلئدا

الوطنيةروحإثارةإلىوهدفت،الميلاديعشرالتاسعالقرن

وعياأكثرجعلهمخلالمن،الأيرلنديالشعبنفوسفي

جافانتشارلزديفز،توماس!فهم،الحركةقادةأما.بتراثهم

تأثر.ميتشيلجونميجر،توماس،ديلونبلاكجون،دفي

وفى.تونوأ!ثيوبالدأسموتعا،الأيرلنديةبالثقافةهؤلاء

صحيفةودفي،وديلونديفز،منكلأصدر،أم842عام

السيالمسية.آرائهمنشرأجلمن،الأمة

منحدثتالتىأعبرىاالمجاعةنشاطهمأوقفتوقد

عامفيصحيفةميتشيلألسه!ثم.ام847حتىأم845

اكتيالمتحد()الأيرلنديآيرشمانيونايتدهي،أم847

قادثمأيرلندا.أستقلالأجلمنالقوةاستخدامفيهاأيد

ناجحة.غيرثورةفىأيرلنداشباب

تاريخ.،أيرلندا:أيضاانظر

تاريخاللأيردنديالأدبايع!س.الأدبالأيرلئدي،

آخر.فنيش!ص!!أيمنأفض!!الأيرلنديالشعبوروح

الغنائيةوالقصائدالشعبيةالحكاياتمنالأدبهذاويتكون

والقصصواشواياتوالمسرحياتالقصصيوالشعر

خاصةبصورةالأيرلنديالأدبفيالملاحظومن.القصيرة

للغة.البارعامشخدأمه

الشجاعةالأعمالالمبكرةالأيرلنديةالألحماطيرتصف

وكثير.الآخرينالأيرلنديينوالأبطالوالقديسينللملوك

القرونإبانوالنساكالرهبانكتبهاالتىالغنائيةالقصائدمن

المجردوالحبالدقيقةالملاحظاتتتفئفيهاالوسو

منعددعبروقدبها.الخلصوالإعجابللطبيعة

العشرينالقرنائلأرشىأيرأسدافيأنتجتالتيالمسرحيات

أستقلالها.أيرلندامنجعلرفضهابريطانياضدالغضبعن

وأالأيرلنديةباللغةالأيرلنديالأدببواكيركتبت

فيالنورمنديونالباروناتبدأام171عاموفي.الغيلية

الإنجليزيةاللغةفدخلت.الأيرلنديةاالأراضياحتلالإنجلترا

الحرفيينعبرالميلاديعشرالثالثالقرنفيأيرلنداإلى

الإقطاعياتفياستقرواالذينالمتاجروأصحابالإنجليز

عامأيرلنداعلىالإنجليزيةالحكومةامحتولتثم.النورمندية

امستخدامانتشرعشرالتالسعالقرنبدايةوفي.أم145

الغيليةاللغةأنلدرجة،واسعبشكلالإنجليزيةاللغة

الأيرلنديةالقوميةانفجارولكن.الانقراضعلىأوش!ت

عشر.التاسعالقرنأواخرفياللغةهدهإحياءإلىقاد

الإنجليزية.باللغةالأيرلنديينالمؤأغ!تمعظميكتواليوم

الدارجةالعاميةاللغةالمحدثينالمزلفينمنكثيريستخدم

تمزجأعمالهممنكثيراولكن،للناساليوميةالحياةولغة

بالحيويةالملىءالوصفويؤدي)الفانتازيا(.بالخيالالواقعية

وأالتوريةأوبالتهكمذأككان!مواءاللغةثراءإلى

الأدبمنالكثيرأننجدذأسكمنولالرغم.السخرية

.التشاؤمحدإلىالكآبةررحتسودهالحديثالأيرلندي

ييتسلتلروليمالأيرلنديأح!اتباالنقادمنكتيريعد

قائمةوتشمل.أخربافيالعشري!القرنشعراءأشهر

وجون،أوكايسيشونمثلأسماءالكبارالمسرحكتاب

بيكيتصموي!!أ،يرلنديان1أحطتباناأما.سينجميليمجتون

فيالتجريبيينالمؤلفينأه!امنفيعدانجويسوجيمعر

وأفكارهماالخياليةأساليبهماأنكما،الحديثالعصر

العالم.أنحاءبعضفيال!ضابعلىأثرتقدالفلسفية

الأدببعضكتبالباكر.الأيرلنديالأدب

القرنأوائلفيأيرلندافيالنصرانيةظهورقبلالأيرلندي

وكانشىء.منهلنايتبقلمولكن،الميلاديالخامس

أوغام،أسموهللكتابةبدائياش!سلاطورواقدالأيرلنديون

الثقافةبواكيرولكن،الانالخطوطاتفىفقطيوحدوهو

سجلت.الشفهيالتراثخلالمنحيةلقيتالأيرأضدية

لمحييد-باسميعرفون-المتوارثينالمحترف!تأصثسعراءامنطبقة

جعلوقد.شعراالقديمةأيرلنداوقوانينوتاريخعادات

فيأسهلالحقائقمنالطويلةالقوائمهذهالشعريالشكل

وأموضوعةقافيةالأشعارهذهلمثليكنولم.الاستخدام

صفةأعطاهاالمتشابهةالأصواتتكرارول!ش،إيقاع

يعرفونكانواالذينالمتجولونالمنشدوننظموقدالشعر.

المراسم.وأشعار،السخريةأشعارالباردسلامعم

باتريكالقديسيأيامأيرلنداإلىوالتجارالمنصرونقدم

فنالتجارهؤلاءأدخل.تقريبام432عامنحووصلالذي

الغالبلادفيتعلموهاالتىالرومانيةبالحروفال!ضابة

حينماالالفبائيةالحروفهذهالأيرلنديونتبىوقد.أغديمةأ

النصرانية.اعتنقوا

والسادسالخامسالقرنينفيبقوةالنصرانيةازدهرت

القرونفيأيرلنداعلىيطلقكانأنهلدرحةالميلاديين

المنصرينبعضأسم!والعلماء.القديسينجزيرةالوسطى

للعلم.مراكزأصبحتماوسرعانهناكالأديرةالأيرلندي!ت

غربيفيالنصرانيةالثقافةإنشاءعلىالمنصرينبعضساعد

القرنأواخرفيحدثالذيالبربريالغزوبعدأوروبا

الأدببدأولذا،الميلاديينالسادسالقرنوأوائلالخامس

ذلكعلىوالمثال.والدينيةالتاريخيةبالكتاباتالأيرلندي
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السادسالقرن)أواخركولمباالقديسمدحقصيدة

فيهايمدحوالتيفورجيل،دالانإلىالمنسوبة(الميلادي

أسكتلندا.إلىالنصرانيةإدخالفىساعدالذيالراهب

الأيرلنديللأدبالذهبيالعصر

الذيالأيرلنديالأدبمنقليلةنماذجالانتوجد

الذيالأدبمنكثيراولكنالسائ!القرنقبلكتب

عشرالحاديالقرنإلىالثامنالقرنمنالفترةفيكتب

الشعبيةالححاياتعلىيشتملوهو،حفظهتمقدالميلادي

لهذهالدارسونويشيروالشعر.القديسينعنوالأساطير

.الأيرلنديللأدبالذهبىالعصرأنهاعلىالفترة

علىالأيرلنديةالخطوطاتمنالكثيرأشتملالشعر.

.المتجولونوالدارلممونالنساككتبهالذيالغنائيالشعر

بالطبيعة.الإعجابعنالقصائدهذهوتعبر

شعركتابةالذهبيالعصرسنواتطوالالفيليد،واصل

نظمتالتيتلكالاحترافشعرنماذجأقدمومن.المناسبات

عدهماتمدحوكانخطالميلاديالسادسالقرنمنتصففي

فيألاخرىالأعمالأماالنبلاء.لدىالبطولةفضيلةالفيليد

للأمواتالرسميالتأبينعلىاشتملتفقدنفسهاالفترة

البخل.خصالتتناولكانتالتيالسخريةوأشعار

والقصص.الرومانسىوالشعرالبطوليةالحكايات

والقصصالرومانسيوالشعرالبطوليةالحكاياتتشكل

منتتكونوهى.الأيرلنديالأدببواكيرمنكبيرأجزءا

.أم29ءعامالأد!في!بلحائزةمنحبرناردشوجورجالكاتب

هذهبنيتوقد.موزونةجملمنمؤلفةطويلةمقا!ئثرية

عاميبينتأليفهاتموربماالأساطير،علىالأعمال

مجموعاتثلاثإلىالدارممونويصنفها.م09و.006

دورةوهيالدوراتباسمتعرفالتيالقصصمنرئيسية

الأولممانية.أوالفينيةوالدورةألستر،ودورةالأساطير،

فيمحفوظةونجدهادورةأقدموهيالأساطير.دورة

باسمتعرفالسلتيةالأساطيرمنمجموعاتشكل

خمسةغزووتصف(الفتوحات)كتابأيلبورغابالا

وقدالتارلةقبلمافترةفيلأيرلنداللطبيعةخارقةأجناس

وقد.دونانتواثادياسمالعناصرهذهأهمعلىأطلق

المحبينومغازلةالمعاركلكمسبالسحرقوةهؤلاءاستخدم

أفضلواتسمتالبشر.طاقةفوقبطوليةبأعمالوالقيام

أونغاصحلمففيالواصئ.بالخيالالأسطوريةالحكايات

التيالفتياتإحدىبحاليفوزبجعةإلىالبطليتحول

تعرفالأساطيرمنمجموعةوتصف.حلمهفيصادفها

إلىالنصمارىبعضرحلاتالقديسيندورةباسم

الأبطالبمغامراتالأساطيرهذهبعضوترتبطالسماء.

الجنة.فىالوثنيين

القديمة،ألسترفيالأبطالأفعالعنتحكيألستر.دورة

فيالقصصوتتركزلأيرلندا.الشرقيةالشماليةالمقاطعةوهي

ألسترمقاطعةحكمإنهقيلالذيكونكوبار،الملكبلاط

البطلشخصيةهيهناالرئيسيةوالشخصية.المسيعأيامفى

البطلجوانبهبعضفييشبهالذيكوتشولنالصبي

الإغريقيينالأبطالوعنعنهيختلفأنهبيد،أخيلالإغريقي

للطيعة.خارقةكثيرةلقوىا!تلاكهفيالاخرين

هيألستردورةفىمعروفةملحميةحكايةوأفضل

ميفالملكةجهودالحكايةهذهوتصف.كوليقطيعغارة

ألستر.منبكوليالمشهورالبنيالثورلأخذكونوتأوف

الملكةجيعشتمكنحتىبمفردهالغزاةكوتشولنحاربوقد

كونكوبارالملكجيشوصلثمالثور،أسرمنالنهايةفي

.الغزاةدحرفيويساعدهكوتشولنلينقذ

وهمالفياناعنقصصعدىتشتمل.الفينيةالدورة

وحسب.الأيرلنديينالأسطوريينالمحاربينمنعصابة

نحوأيرلنداجنوبييجوبونألمحاربونهؤلاءكانالأسطورة

.أوسيانوابنهماكولفينرئيسهميقودهمم002عام

وحكاياتقصصيةقصائدعلىالدورةهذهتشتمل

الرجالحديثقصةوتعد.بطوليةوقصصارومانسية

وهى.الدورةهذهقصصأشهرمنأم(002)ا!لسنين

محاربمعالصدفةبمحضباتريكالقديساجتماعتصف

القديسبتسليةالمحاربهذاقامحيث،كيلتياسمهفينى

تجوالأثناءالفينيينللأبطالالبطوليةالأعمالبأساطيرعن

.الأيرلنديالريففيالرجلين
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شيأيرلندافيأدبيتدهورحدث.ايزدبىالتدهور

الغزاةقبلمنالهجماتمنلسلسلةد!ا،أ!س!إاالقرون

أصشرقيةاأصسواحلاتعرصتم597عامففي.الأجانب

الأديرةادمرواأ!ذيناالفاي!صرلغزويرأصدالأوالجنوبية

أضانياأغرداأواخروشي.القديمةالأيرلنديةوالخطوطات

الأراضياعلىإنجلتراصتالنورمنديوناسعتولىعشر

ا!شمروقد.القيمةالنصومحرمنكثيراودمرواالأيرأصدية

عشر،السابعالقرنحتىاطناسحباتشعركتابةفيالفيليد

عنوالبعدبالش!وللالاهتماماتسمألمملوبهمولكن

التيالقصمائدبعضبقيتفقدهذاإلىولالإضافة.الأصالة

.والغزلوالحبالفروسيةعنكتبت

الغيليةباللغةالحديثةالأعمال

أجريطاتيةاالثقافةسادتالميلاديالسالكشرالقرنفي

منحصثيراأناصدرحةأيراضدا،فيومؤثرةواسعةبصورة

الحديثيفضلونصاكواالمددفيعاشواالذينالأيرلمدي!ت

كتبفقدحالأيةوعلى.الغيليةعنبدلاالانجليزيةباللغة

التاسعأغرنامنتصففيأخيليةالاللغةالجيدالشعربعض

فيالأيرأضديةاأخقاليداعلىكيتنججوفريحافظوقدعشر.

عامنحوبالغيليةشتبهالذيأيرلنداتاريخالشهيركتاله

بينالقوميةاشوحتفتىعلىالكتابهداوشجع.أم634

القرونأيرلنداصتقيممعرفيمصدروهو،الأيرلنديين

الأفكاراألهمتألميلادياعشىالثامنالقرنوخلاا!.الوسممإ

لاللغةالأشعارااأعضمأأص!ضابةالشكلهـاءبعضالتقليديةالأيرلندية

فيأويسينحضابةمادةحوم!!ماي!صا!ا!شمدوقد.الغيلية

الفينية.الأساطيرامنم6741عامألفهالذيالشباببلاد

الأيرلنديةالطقوسبعضأونيريإيلينالشاعرةتبنتكما

آرتمرثيةقصيدتهافيكيننجباسمالمعروفةالقديمةالحزينة

ويشقدزوحها.لقتلحزنهاعنللتعبيرأم()773أوليري

الليلمنتصفمحكمةأسماخرةاقصيدتهفيميرميانبريان

.الزواجعنالأيرلندي!تمنأممثيراإحجامأم(،097)

سحريةالقصيدةهذهفىوالظرفالذكاءحاسةوتنافس

.بوبألكمسدرالشهيرالإنجليزيالشاعر

معظمكانعشرالتاسعالقرنمنتصفودحلول

أسم!اأ398عام!ىل!شو.دالإنجليزيةيكتبونالمؤلف!ت

رئي!ا!أوبعدفيماأصب!ثث!شاىهـ،وهو-هايددوجلاس

علىالرابطةهذهعملتوقد.الغيليةالرابطة-لأيرلندا

وعلى،القوميةأطغةالت!صنالغيليةاللغةتأمميسإعادة

الجهودهذه.الأيرلندييناوالثقافةبالأدبالاهتمامتشجيع

المحدث!تالمؤلفينومن.الغيليةاالأدبيةالحركةنموفيأسهمت

بيتروكانونأوكريمثالن،توماسبالغيليةيكتبونالذين

.بيرسوباترلك،أوليري

بالإنجليزيةالأعمالبواكير

منذبالإنجليزيةيكتبونالأيرلنديينالمؤأغ!تمنقلةلدأ

السياسيالنفوذولازدياد.الميلاديعشرالرابعالقرن

شائعا.أمراالممارسةهذهأصبحتأيرلندافينياكبريصاأ

فىالمولودونالكتابكانعشرالثامنالقرنوخلال

كتبوقد.اللإنجليزيةباللغةالروائعأعظماينتجونأيرأخدا

أهم،إنجليزيمؤلفبأنهعرفالذي،سويفتجوناثان

عميداقضاهاعاما32مدىعلىالساخرةكتاباته

رحلاتكتابهويعد.دبلنفيباتريكسانتلكاتدرائية

عنالكتابهذاويروي.كتبهأشهرأم()726جليفر

ربانابعد-أصئفيماسفينةالصيبالأربعالرحلات

ا!متخدموقد.الخياليةالمناطهتمنعددإلى-أطسفينة

السلوكمنليسخرالغريبةالمناط!تهدهس!صانسويفت

الأحمهت.اأجشريا

منعدداكتسبعشرأضامناأصقرناخلال.المسرحية

سميثجولدأوليفرأمثالمنالمسرحي!ت،أحضاباأعظم

للمسرحبكتالتهمطيبةسمعة،نخسريدانبرنسلىوريتشارد

يميزهمأنيمكنماعلىأعمالهمتشتملولا.الإنجليزي

التيالرواياتأولىوكانت.أيرلنديينكشابابصفتهم

التيالرومانسيةالميلودراماتهيالأيرلنديةاشوحاكتسبت

صورشهيرمسرحيكاتبوأول.التاسعالقرنفيكتبت

الخلفياتباستخدامالأيرلنديةالنظروجهةمنالحياة

من.بوسيكولتديونهوالأيرلنديةاوالشخصيات

والشوجرونأم()086برونكولين:مسرحياته

ام(.)874

النثربدأالميلاديعشرالتاسعالقرنفيوالشعر.النثر

والشخصياتالأفكارعلىيعتمدالأيرلنديالقصصي

الباهظالقلعةإيجارفيأدجويرثمارياوتصور.الأيرأسدية

الأراضيلملاكالفاسدةالأخلاقيةغيرالحياةأم(008)

هنرياعترافاتوفي.ثرواتهميبددونالذينالأيرلندي!ن

الثعالبصيدليفر،تشارلزيصفأم()983لوريكوز

أما.الراقيةالأيرلنديةالطقاتتقيمهاالتيوالحفلات

وضعهاالتيام(،أ-826)825أوهاراأسرةحكايات

تقاليدعلىتؤكدفهىبانيم،وماي!صلجونالأخوان

لفلاحيالشعبيوالموروثال!!اثوليكيةالرومانيةأحخيسةا

.أيرلندا

عنبحثاالماضيإلىينظركذلكالأيرلندياالشعربدأ

أصئمعروفاالذيمور،تومتبنىوقد.واتجاهاتهجذوره

الأيرلنديةوالموضوعاتالخلفياتلأيرلندا،القوميبالشاعر

أم(،أ-834)808الأيرلنديةالألحانففي.أشعارهفي

الأغانيأساسعلىالوطنيةالرومانسيةقصائدهموروضع
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كلارنسوجيمسديفزتوماسوكتب.الأيرلنديةالشعبية

فترةفيوطنيةأشعارااخرونأيرلنديونوشمعراءمانجان

كتابفيقصائدهمجمعتوقد.هذهالقوميةالصحوة

أم(.)843الأمةروح

الأيرلنديالأدبيالبعث

الكتابمنعددحاولعشرالتاسعالقرنأواخرفي

باللغةمتفردأيرلنديأدبإنشاءالشبابالأيرلنديين

ومن،كأيرلنديينالخاصةتجاربهممنمستفيدين،الإنجليزية

ضمنمنوكان.أسلافهمعنالموروثةوالتقاليدالأساطير

ليديالمسرحيةالكاتبةالحركةلهذهالروادالكتاب

ييتس.بتلروليموالشاعرجريجوري

جمعيةإنشاءفيجريجوريوليديييتسمنكلأسهم

كتابةلتشجيع،أم109عامالأيرلنديالقوميالمسرح

شركةأصبحتوقد.الأيرلنديةالحياةعنالمسرحياتوأداء

آبى.مسرحممثليباسممعروفةبالجمعيةالخاصةالتمثيل

معظمأنتجحيث،عالميةشهرةهذاآبيمسرحاكتمسب

هذهمن،للجدلالمثيرةالرائعةألايرلنديةالمسرحيات

شونكتبهاالتيتلكإلىنشيرأنيمكنناالمسرحيات

منوغيرهمسيئوييتسميلينجتونوجونأوكايسي

الموهوبين.الأيرلنديينالكتاب

مسرحياكاتبابوصفهواسعةشهرةييتساكتعسب

أشهرالنقادمنكثيرويعده،آبيلمسرحومديراوشاعرا

بالحكاياتإعجابهكتاباتهوتعكس.عصرهفيالشعراء

وأول.للطبيعةالخارقةوالقوىوبالرمزيةالأيرلنديةالشعبية

وهيأم(،)988أويسينتنقلات،الكبيرةأعماله

فينيبطلمغامراتعلىمبنيةخرافيةقصصيةقصيدة

الأعوامفىالغنائيةقصائدهأفضلييتسكتب.أسطوري

هذهمنعددنشروقد.حياتهمنالأخيرةالعشرة

وكتبأم(.)059أشعارمجموعةكتابهفيالأعمال

إحدىوهيأم(198)كاتلينالكونتيسةكذلك

بعدفيماعرفتالتي،الشركةأنتجتهاالتيالمسرحيات

فينوبلبجائزةييتسفاز.آبىمسرحممثليبشركة

.أم239عامالأدب

مسرحأنتجهامسرحياتسينجميلنجتونجونكتب

السوداء.الكوميدياباسمعرفمالناصيةمالكاوكانآبي

شساعريةبلغةشخصياتهعنالأيرلنديونالفلاحونوسحدث

أعمالوأكثر.الأيرلنديالشعبيالتراثعلىمبنيةحية

الراكبون،أم(09)3الواديظلفي:هىالمعروفةسينج

أم(.09)7الغربيالعالمماجنأم(،09)4البحرإلى

فترةفيالحدسةأيرلندافيسياسيفورانأشهرحدث

الأخوةتنظيمثارفقد،الأيرلنديالأدبيالبعث

يهدفكانسريتنطموهو،الأيرلنديونالجمهوريون

المستقلة،أيرلنداجمهوريةوإنشاءالاستقلالعلىللحصول

أم169عامالفصحعيدانتفافد4فيالبريطانيينضد

دبلن،فيأسبوعلمدةالشوارعفيالمعاركامتدتحيث

عاموبحلول.الانتفاضةالبريطانيةالقواتتخمدأنقبل

البريطانيالجيشحصونيهاجمونالثواركانأم119

،أم219عاموفىوأخيرا،.بانتظامالحكوميةوالمباني

اسمتحتالذاتيالحكمالجنوبيةأيرلندابريطانيامنحت

طالبواالأيرلنديينمنكثيراولكن،الحرةالأيرلنديةالدولة

عامالأهليةالحربوبدأتبريطانياعنالتامبالاستقلال

.أم229

التيالعصاباتحربعنالكتابمنكثيركتب

مسرحيةمثلاأوكايسيشونكتبفقد.بلادهمفيدارت

والحربالفصحعيدثورةزمانفىدارتوواقعيةحية

مأساوشينملهاتينابيمسرحوأنتج.الأيرلنديةالأهلية

جونووام()239البندقيةحاملظلهماباكرتين

عرضأثناءالاضواباتانفجرتأم(.29)4البايكوك

والنجومالمحراثوهوأوكايسيأعمالأفضملمنوأحد

فكرةأنالناسمنكثيراعتقادفىرسخوقدأم(.)269

الثورةأبطالإلىأساءتقدللحربالمعاديةالمسرحية

وتشتمل.الأيرلندياتالنساءسمعةوشوهتالأيرلندية

الأرجوانىالغبارعلىأيضاالجيدةأوكايسيأعمال

بعضوتناديام(.)429ليحمراءورودأم(،049)

عبرللمجتمعالجذريبالتحولالمتأخرةمسرحياته

الفقراء.أوضاعلتحسينالاشتراكية

الحديتالأيرلنديالأدب

علىتأثيراالكتابأكثرمنجويسجيمسكان

منكثيرمثلجويسعاش.العشرينالقرنفيالبريطانيين

نأاعتقادهفيرسخوقدأيرلندا،خارجالأيرلنديينالكتاب

منال!صابتمنعالحازمةالأيرلنديةوالدينيةالقوميةالمواقف

تعكسأعمالهولكن،بوأقعيةالأيرلنديةالحياةتصوير

قام.القوميالأدبإلىالكثيروتضيف،الأيرلنديةالتجربة

أولىوكافت.الأدبىوأسلوبهاالروايةبنيةبتطويرجويس

باسمالمعروفةالقصيرةالقصصمجموعةالكبرىأعماله

ةابعنواقعيةصورةتقدموهيأم(.19)4الدبلنيون

روايتهوفي.الدنيا-الوسطىالأيرلنديةالطقةأوساطفي

سيرتهفيهاروىالتيام()169الشابالفنانصورة

الوعى.تيارباسمعرفأسلوباجويسامشخدح!الذاتية

الشخصياتأفكارتسجيلعلىالاسلوبهذاويشتمل

علىجويسبرهنوقد.المؤلفمنتعليقدونهىكما

روايتهفىالمعقدالأسلوبهذااستخدامفيمقدرته
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نأالروايةهذهفيجوي!ويحاول.أم229يوليسيز،

وتحركاتأيرلنديإعلاناتمروجمغامراتبينيوازي

الأوديسة.باسمالمعروفةالملحميةهومرقصيدةفييوليسيز

الأحلامأم()369لمحييجانيقظةفيويستكشف

وقد.وأسرتهدبلنفىلرج!!المسريةوالأفكاروالخاوف

معقدنمطعبركلهابالإنسانيةتجاربهمربطجويعرحاول

والأغانيوالأدبالأيرأ!نديالتاريخمنبهاجاءالرموزمن

.الأخرىوالمصادرالعاميةواللغة

العشرينالقرنبدايةفيآبيمسرحقام.المسرحية

كتابمنعددكتبهاالتيالمسرحياتمنعددبعرض

كولومبادريكأمثالمنالموهوبينالأيرلنديينالمسرحية

حياةعنالواقعيةالمأساويةالمسرحياتمنعدداتجطالذي

العابثينمنزلعلىأعمالهوتشتمل.الشركةأنتجتهاالريف!

اشتهروقدأم(.19)0مسكريتوماسوأم(،9)70

ليلةمث!الواحدأغص!!اذاتالرواياتبتأليفدنسانيلورد

حصتبفقدكاروأ!فنسنتبولأماأم(.)169نزلفي

واللادة،الظلمثلالمجتفالأيرأعديعنتعليقات

م.3791

وهما-وايلدوأوسكاربرناردشوجورجمنكلنال

واسعةشهرة-أيرلندافىولداشهيرانمسرحيانكاتبان

كشفوقد.الإنجليزيللمسرحالدكيةالهزليةبكتاباتهما

بلجونجزيرةروايتهفيبوطنهالوثيقارتباطهعنشو

عنالساخرةالمسرحيةهذهشوكتبام(.09)4الأخرى

الكتابمنعدداشتهر.الأيرلنديةالإنجليزيةالعلاقات

العشرينأغرنامنتصففىالعالميالنطاقعلىالأيرلنديين

وهو،بي!شيتصمويا!كتبوقد.المسرحيةكتاباتهمبسبب

التيوالمسرحياتالقصص،جويسلجيمسآصديق

قيمةلاحياةويعيشونالأم!!،وفاقديعاجزينالناستظهر

ثم،الفرنسيةأطغةباالأعمالمنكثيرابيكيتكتبلها.

وأسلوبهجنسيتهنزعبذلكمحاولآ،الإنجليزيةإلىترجمها

.أم969عامللأدبنوبلجائزةنالوقد.كتاباتهمن

المسرحيةعلىكثيراالسياسيةالموضوعاتسيطرت

القرنمنوالستينياتالخسمينياتخلالالأيرلندية

الشخصياتمنوهو،بيهانفبريندان.الميلاديالعشرين

المعاديةلأنشطتهالسجنفيعديدةفتراتقضىالحية

.يرلنديالأالجمهوريافيفىعضوابصفتهلبريطانيا،

الرهينةوام()549الغريبالرفيقرواياتهأفضلومن

الاجتماعيووعيهالثوريةروحهتعكساناللتانأم()579

.القوي

الحديثةالأيرلنديةالمسرحيةحظيتوالشعر.القصة

الأدبأنواعمنبغيرهامقارنةواسعةعالميةبشهرة

الايرلنديونأنئالمؤلفونفقدذلكمنوبالرغم.الأيرلندي

ستيفنسجيمسجمع.القصيرةوالقصصوالشعرالروايات

فياليوميةالحياةومظاهرالأيرلنديةالشعبيةالأفكاربن

جرةالخياليةروايتهوتعد.أشعارهوصيلالخيالالمليئةقصصه

قصصوتكشف.المعروفةأعمالهأفضلام(19)2الذهب

الفقراءالأيرلند!نالفلاحينأتجاهاتالنفسيةأوفلاهرتيأجام

وتشتمل.واقعيولكنه،غنائيأسلوبفيالمدنوسكان

والحشالتقأم(،)259المخبرعلىالشهيرةرواياته

عرفتقصيرةقصصاأوكونورضاظثو!م(.291)8

القصصهذهمنمجموعتانوتعطيوحساسيتها.بواقعيتها

البريالتفاحوهلامأم(319)الأمةضيوفوهما

فلانوكتب.الأيرلنديةالريفيةالحياةعنرؤيةأم(49)4

كوميديةقصصا،أونولانلبريانالمستعارالاسم،أوبريان

طائرا!هيرواياتهوأفضل.الأيرلنديةالحياةعنساخرة

عنأوناولينشونكتب!صذأكام(.)939سابحان

ورجالالشخصيةالأزماتمعالعادي!تالأيرلندي!تاقماعل

السياسي.الاستقلالأجلمنأح!احواأحصاتوليكاأسدينا

القصصمنومجموعاتالرواياتمنعدداكتبوقد

ام(.)679الشمسحرارةمنها،القصيرة

منتصففيعاضنواالذينالأيرلنديونالشعراءاستمد

وقد.الخالصةالأيرلنديةالمصادرمنمادتهمالعشرينالقرن

وتتناولمباشر.سهلبأسلوبشعراكافاناباتركنظم

العظيم،الجوعباسمعرفتوالتى،شهرةأكثرقصائده

وتتمثلالفقراء.الأيرلندورنالفلاحينمحنةأم(،)429

معارقصوهياأم(،9)47للبيعروحفيالمتأخرةأ،أعما

رواياتكلاركأولمستنوكتبام(.069)ستوبلنجكيتي

الاجتماعيالنفاقعنالضحكعلىتبعثساخرة

لويس-دايسيسلقصائدوتعبرأيرلندا.فيوالنصرانى

رضاهوعدمأيرلندافيطفولتهعنالسعيدةذكرياتهعن

البلاطشاعرلويسدايأصبحوقد.الحديثالمجتمععن

.أم689عابمبريطانيافى

علىالأدبهذايؤكد.اليومالايرلنديالأدب

روائىوهومثلا،كيليفبندكت.الأيرلنديةالأفكار

التيبرواياتهمشهور،أدبيوناقدقصيرةقصصوكاتب

الروادالمحدبنالشعراءومن.الأيرلنديةالحياةتتناول

النزاعمألحساةهينيصوركنسيلا.وتوماسهينيسيمس

مدخلمنها،أعمالعدةفىوبلادهالشماليةأيرأضداب!ت

عرفوقدأم(.)759والشمالأم(،)969الظلمإلى

مثلوالموتالحبعنالغنائيةقصائدهخلالمنكنسيلا

الأمواتأرضمنومذكراتأم(،)589اخرسبتمبر

ميرفيريتشاردألانالمجيدينالشعراءومنأم(.)729

كنلى.وبرايندانمونتاخ!وجون
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الموسوعةفيصلةذاتمقالات

كوشولينحيمسجويس!،علمطير،لأساا

ويممكارأ،يلدواوليمجورح،سلراليام،وفلاهرتىأ

بتلروليم،يجتسجوناثاد،سويفتشون،أوكايسى

ميلينجتودجود،مميمحصمويل،بيكيت

برناردجورخشو،باركلاي

لاجسور،كدبالأيردنديالتريرالترير.الأيرلئدي،

الأيرلنديةالكلابهذهمنكثيروكان.الخوفيعرف

،الحربفىالقتالميادينفيالرسائلنقلفىيستعمل

فيتستعملكانتأيرلنداوفي.والثانيةالآولىالعالميتين

النارتطلقالتيالطرائدعنالبحثوفي،الفئرانصيد

إلىومرفوعمعستقيموذيله،طويلرأسذووهوعليها.

ماالكلابهذهمعظموتزن.سلكيأحمروشعره،أعلى

عندسم45حواليارتفاعهاويبلغكجم،13أوأبين

الكتف.

الكلب.الترير،ايضا:انظر

مجموعةمنفرعالأيردنديةاللغة.اللغة،الأيرلئدية

ثلاثالايرلنديةوللغة.الهندو-أوروبيةالسلتيةاللغات

والدونيجال.والمونستر،الكوناختهىرئيسيةلهجات

بعضتكوينطريقةفياللهجاتهذهوتختلف

منكثيرفيالنبرومواضعوالصوامتالصوائت

المفرداتفىطفيفةفروقتوجدكما.الكلمات

الاصطلاحية.والعبارات

%03حواليادعىأيرلندا.جمهوريةفياستعمالها

180.1و...عددهموالبالغأيرلنداجمهوريةسكانمن

يتحدثونأنهمام،819عامتعدادحسبنسمة

حياتهمفييستعملونهامنهمالقليلولكن،الأيرلندية

بالمدرسة.فقطتعلموهاأنهمحيثاليومية

المناطقبعضفيتستعملالأيرلنديةاللغةاستمرت

تلكسميتوقدأيرلندا.منالضخمةالهجرةبعدالريفية

مصلحةالدولةكونتام569عاموفي.الغيلةالمناطق

.20579عددهموالبالغالغيليينشؤونلرعايةحكومية

الأيرلنديةاللغةتس!عمل.الأيرلنديةاللغةسمات

واللغاتالإنجليزيةباللغةأسوةالرومانيةالهجائيةالحروف

استعملتالعشرينالقرنبدايةوحتى.الأخرىالأوروبية

الغيليةالكتابةالمسماةالخاصةحروفهاالأيرلنديةاللغة

اللغةوتستعمل.اليومالاستعمالقليلةأصبحتالتي

والاجنبيةالفنيةالكلماتفي2!كر!4،زالحروفالأيرلندية

فيلاتستعملعادةفهيلا!*!طالحروفأمافقط.

الحديثة.الأيرلندية

مجموعةإلىالأيرلنديةاللغةتنتمى.تاريخيةنبذة

أهلالغةالمانكسهيإليهااللغاتوأقربالسلتيةاللغات

الأسكتلندية.والغيليةمان(جزيرة

فيمخاطبةكلغةمعروفةالأيرلنديةاللغةتكونوقد

فىوظهرتالميلاد،قبلعشرالحاديالقرنقبلأيرلندا

كتبتوقد.أوغامسميتكتابةشكلعلىالأمصبادئ

إلىأقدمهاويرجعالحجروجهيعلىبالحفرالحجارةعلى

.الميلاديالرابعالقرن

انتشارحمل.والقديمةالوسطىالأيرلنديةاللخة

القرنفيأيرلنداإلىالرومانيةالهجائيةالحروفالنصرانية

بالايرلنديةكثيرةادابوكتبت.الميلاديادسادس

وبعدهالتاسعالقرنفيالفايكنجغزووجاء.القديمة

الفترةفيلغويةبتغييراتنورمنديالأنجلوألاحتلال

الوسطى.الأيرلندية

كذلكوعرفت.المبكرةالحديثةالأيرلنديةاللغة

الظهورفيبدأتوقد،الحديثةالكلاسيكيةبالأيرلندية

السالغالقرنحتىواستمرتعشر،الثالثالقرنحوالى

حتىاستمرتالأيرلنديةللغةأدبيةمقاييسوضعتعشر.

الموقفعلىالإنجليزيةاللغةسيطرتثم.العشرينالقرن

دبلن،مثلمدنفيالقانونيةالأعمالولغةرسميةكلغة

القرنوحتىعشرالثالثالقرنمنذوووترفورد،وكورك

معظمفيسائدةالأيرلنديةاللغةكانتوقدعشر.الثامن

الريفية.المناطق

الاجتماعيالنظامبدأ.المتأخرةالحدينةالأيرلنديةاللغة

عشر،الثامنالقرنبدايةفيالتداعيفيالقديمالأيرلندي

وأسكتلنداإنجلترامنالأراضيومالكوالمستعمرونوحل

منالأهاليفبدأ،الحاكمةبالأيرلنديةالمتحدثةالطقةمحل

اللغةوامشمرتالإنجليزيةاللغةتبنيفىالأيرلنديين

للمزارعين.لغةالأيرلندية

مطلعفيضعفاأكثرالأيرلنديةاللغةمركزأصبحكما

المدارسالبريطانيةالحكومةشيدتحينعشرالتاسعالقرن

وهوالميلاديعشرالتاسعالقرنمنالرابعالعقدفيالقومية

لغةالإنجليزيةاللغةشيهاستعملتالابتدائيللتعليمنظام

القرنمنالخامسالعقدفيالكبرىالمجاعةوخلال.أولى

السكانمنمليونا5.2حواليهاجرأوماتنفسه

عددفأصبح.الأيرلنديةاللغةمتحدثيمنوبعضهم

.القرنذلكنهايةفينسمة0001005حواليمتحدثيها

نهايةفيالأيرلنديةباللغةتهتمالدراساتبعضبدأت

أنشأحتىالخطوطاتبعضفنشرتعشرالثامنالقرن

نهايةفيالغيليةالعصبةنيل،ماكوأوينهايد،دوجلاس

ونشرالأيرلنديةاللغةحفظبهدفعشرالتاسعالقرن

الأبمثلجددكتابفظهر.تخاطبكلغةاستعمالها



المتحدونالأيرلنديون205

هؤلاءرفضوقد.بيرسوباتريككونيرأووبادريكبيدار

الحدشةال!سلاسي!جةالأيرلنديةللغةالأدليةاالأساليب

لعةفياطستعملةوالموسيقىدالأشكالكثرأواهتموا

والنحوالتهجئةنظاميإلىمجهوداتهموقادت.التخاطب

العشرين.القرنمنتصففيالجديدين

اللغة.؟الأدب،الأيرلندي:أيضاانظر

أعضاءإدىيشيرتعبيرالمثحدونالأيرلئديون

الأيرلندي!تاكبروتمستانتتوحيدإلىتهدفكانتحركة

مستقلةأيرلندات!صنأن!مبيلفيالكاثوليكالرومانمع

أمسر.حقيقيأيرلنديقومىبرلمانولتأمميسبريطانيا،عن

،تالدينابيرر،هاملتونوروان،تونوولف!ثيوبالدمنكلى

عامفيبلفامتبمدينةالمتحدونالأيرلنديونجمعية

المتحدونالأيرأصديوناتمرد،أم897عاموفي.أم197

أبدىوقدألستر.شرقىشمالوفيليسشرمنأجزاءفي

الأبيقودهمكانالديروكسفورد،مقاطعةكاثوأجك

.المتمردةالمقاطعاتبيننضالأقوى،مورفيجون

مقاطعتيفياطشيخيةأحضيسةامجلسأعضاءوامعتبسل

قمعواوأعنهماكتيراتفوقهماأعدادمواجهةفيوداونأنتريم

رجل0001تعدادهجيشاالفرنسيونوأرسل.بسرعة

أطوردابقيادةإنجليزيجيمز!فهزمهماهمبرتالجنرالبقيادة

الهيئت!!ال!تحادقانون:حد،أم108عاموفي.كورنواليس

وأيرأضدا.بريطانيامنل!،التشرلعيتين

ل!ضر!دوجياعالمأم(.19ء)1854بولإيرليبئ،

نأوبين،للأمراضالكيميائيةالمعالجةعلماسس،ألماني

وقد.معينةاستوائيةأمراضايشفىالصبغاتببعضالحقن

علاجأولوهو)أرسفينامين(،السلفارزانمركباكتشف

فيبوصفهقامالذي)اسسفلس(الزهريناحبرض

رقمأحقاراكانالأنه606السالفارزانويسمى.أم019

.إيرلئداختبارهقامالذي606

إلى،كوخروبرتمعبالتعاون،إيرليخبولأضافوقد

كذلكضعور.الدرن)لرجمية(عصيةعنشيئامعلوماتنا

صبغأجبأسابتطويروذلك،الحديثالدمعلممبادئ

ضدالمناعةزيادةعلىأيضاوعم!.الختلفةالدمكريات

الدفتيريا.مضادتطويرذدكفيبماالأمراضر

مجالفيالدراساتمنلالعديدأيضاإيرليخقام

هذافيالبحثطرقمنكثيراوطور،السرطانيةالأنسجةا

منسلاسلإنتاخفيذلكإلىبالإضافةنجحكماالصدد.

التجاربفىال!نحتىتستخدممازالتالسرطانيةالأورام

إيرليخحصلوقد.للسرطانالمقاومةالموادعلىتجرىالتي

عامالطبأوالأعضاءوظائفعلمفينوب!!جائزةعلى

ولد.المصليةالتحضيراتفعاليةشيلبحثهوذلك،أم!.8

بألمانيا.فروكلومنبالقربمميلزيامشرلنإيرلئفي

جبالسلسلةفيتقعصغيرةتعدينمدينةدبأيرر

نسمة.331سكانهاعددأجا.أستراجنوبيفيميدلباك

الجودةالعالىالحديدخاما!متخراجفىالمدينةعماليشتغل

مونارك.أيرنعندأ!اقعاالجبلفىالغنيةتراكماتهمن

فيليمتدبروبريتاريهلكنبروشركةشرعتعندما

مأ009عامالمنطقةفياللأمرأشأ!الحديدخامامشخراخ

ثمالحديد.علىالمحتوينبأيرنجبلشىلعملبدأت

أما.أم419عامموناركأيردإلىأحملياتاانتقلت

فيقع،موناركأيرنعنلايبعدالذيبرينسأيرنمحجر

يقعالتيالناحيةوتسمى.ميدأباكجبالسلسلةفىأيضا

.بارونأيرنالمحجرفيها

منخفضةنبأيرنناحيةفيتعسقصأالتيوالأمطار

ويرد.اسشةفيءملم41ولاتتجاوز؟منتظمةوغيرالكمية

هواياللا.مونجانأنابيبمنفرععبرللمديسةالماء

امرأةأولام؟(.-379أ)798أميليا،إيرهارت

المحيطتعبرامرأةأولكانتكما،طائرةتقودأمريكية

الأطلسيعبرتطيرامرأةوأولجوآالأطلسي

المتميز،الطيرانولممامتنالامرأةأولكذلكبمفردها.كانت

.المتحدةالود!ياتشونجرل!أ!امنحهأسذيا

لديهاونمت.كنساس،أتشسونفيإيرمارتولدت

كندافيممرضةمساعدةتعولكانتعندماالطرانهواية

عامبحلولنالت.ال!ولىالعالميةالحربأثناءأم189عام

اجتماعاتدخولفيوبدأتطياررخصةأم229

تعبرامرأةأولإيرهارتصارت،م8291عامفي.الطران

منرحلةعلىمسافرةبوصفهاطارتحينجواالأطلسي

،بورتبيريإلىبكندالاند،نيوفاوند،خلئتريباسي

فىإيرهارتساعدتأم929عامفيبويلز.لانليقرب

للنساءدوليةمنظمةوهي،والتسعينالتسعةتأمي!

رئيسكأولإيرهارتعملت.موجودةلاتزالالطيارات

.أم339عامإلى0391عاممنلها

تطيرامرأةأولإيرهارتأصبحت،أم329عامفي

فىهاربرجريسمنأقلعت.الأطلسيعبربمفردها

بأيرلندا.لندنديريقربوهبطتكندافىنيوفاوندلاند،

يدعىوملاحإيرهارتحاولت،م3791عاموفي

منمرحلةأصعبوفي.العالمحولالطران،فريدنونان

المحيطفىهاولاندجزيرةقربطائرتهمااختفتالرحلة

وأ،لإيرهارتأثرأييظهرولم.الأوسطالهادئ

.الطائرةأولفريدنونان
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العدو،الحيهوائية؟التدرلماتانظر:.الأيروبكس

البدنية.اللياقة

فىوالمجنح،الشابتمثالعلىيطلقشمائعالمسمإيروس

فيالحبإلههوإيروس.لندنفىبيكاديلليميدان

نأإلا.الطريقةبهذهعادةويصورالإغريقيةالأساطير

لملاكصورةيكونأنبهعنيبيكاديلليميدانفيالتمثال

الألومنيوممنصئالتمثال.النصرانيةفيوالمحبةالإحسان

ألفريدالنحاتصممهوقدالبرونز.مننافورةفيووضع

لإيرلتذكاريكنصبأم398عاموشيد،جيلبرت

شافتزبري.

كيوبيد.:نظرا0يروسا

بينالدوليةالحدودعلىإيريبحيرةتقع.يحيرة،إيري

البحيراتأبعدوهي.وكنداالأمريكيةالمتحدةالولايات

.الجنوباتجاهفيالشماليةلأمريكاالتابعةالخمسالعظمى

،نيويوركولاياتتحدها.العظمىالبحيراتانظر:

أونتاريو.وإقليم،وميتشيجانوأوهايو،،وبنسلفانيا

بينماعرضهاويتراوح،كم386البحيرةطوليبلغ

رابعةوتعتبر،2كم766752ومساحتها.كم29و16

بحيرةوهي.الخمسالعظمىالبحيراتبينمنبحيرةأكبر

فإنالسببولهذا.فقطم6تبابرفيهانقطةوأعمقضحلة

وسماهاأمواجها،فتتلاطم،العواصفبسرعةتتأثرالبحيرة

لأن(،القطة)بحيرةشاتدولاكالفرنسيونالمكتشفون

منبالقربالموجودةالهنودقبيلةسمواالإيروكيوزالهنود

إيريبحيره

مرلعميل0119ةالساحة

(!كم2؟66)7

متزا(أ)76لدما057.الارتماع

لدم0012:لقطةأعمق

متزا(46)

-طرلق

بيكاديللى.ميدانفينصبوقد.لندنمعالمأشهرأحدإيروستمال

الهنديةالكلمةهذهتعنيوربمابالإيريهرونونز.البحيرة

النمر.شعب

،هورونوبحيرةأونتاريوبحيرةبينإيريبحيرةتقع

لورنس.سانتمنظومةفيالنقلولممائلمنواحدةوهي

وبحيرةكلير،لممانتنهرعبرهورونبحيرةمنالمياهتأتيها

إلىنياجارأنهرخلالتحريثم.دترويتونهركليرسانت

قناةبواسطةأونتاريوببحيرةترتبطكماأونتاريو،لحيرة

إيريبحيرةمستوىدونم99مسافةعلىتقعالتيويلاند

البحر.سطحمستوىفوقأم76ارتفاعهايبلغالتي

بفلواثسرقىالوا!،نيويوركبولايةبارجقناةنظامويربط

حركةوتنتهي.الأطلسىوألمحيطهدسونبنهرإيريبحيرة

شحنويتم.الجنوبىساحلهاعلىبالبحيرةالثقيلةالمرور

مينيسوتامنالمستخرجالصوانوحجرالخامالحديدونقل

أوهايوموانئإلىميتشيجانمنالجيريوالحجر

ومطاحنأوهايوفىالفولاذمصانعفيلا!متخدامها

شحنموأنئأهممنبفالووتعتبروبنسلفانيا.بتسبرج

توليدووكذلك،البحيرةعلىالواقعةالمنطقةفيالحبوب

إيريبحيرةموانئأما.الحجريالفحملشحنوأوهايو

وكليفلاند،،ندسكيوساتوليدو،:فهي،الرئيسية

وإيريأوهايوفيتقعوكلهاوبفلو،وكونيتواشتابولا،

بفلو.عدأماوبنسلفانيا

تقومإذإيريبحيرةتلوثفيوالمدنالمصانعتسببت

فىالقذرةالمجاريمياهوصب،الكيميائيةالبقايابدفن

،الأسماكصيدفيحاداهبوطاالنتيجةفكانت،البحيرة

ى-!!بر-عرىس.3؟اجمودخط/أأ!-7!ألا--؟-كا

،؟!برس،صبرسصأألحبرةلم(لأأل+3ط-كا1-س-ص-ص

فيئر؟-!7ألأفو*كأئلاا!-ءصبوبوللوسص؟سص--

ليمينشيحان)،!ء"رع2!أونتاربو/كاس!!صبحينر*أ،ك!ريو/ء7لمص

ثلئثيور!!1لململمسصء3س--جممليولئن-أحيم؟ء!ةتول

"-لأمول!ر\\-ص-صلأدلمالارسالتالورذ،لمجبرحروصين

،ؤء!3ء1كالأأا،-سآرلنآ--ءهس+.!لر2!،ك!-.

و!لأكاييلإثياعيرصشجمد+-

؟اخ-ظ؟+،لملمئيرح!طمالصخؤ-صع--+-كا---!لم-حقدم2،"سو!ش

ل!!كويب؟ة!ئتييعبريلئسا!-جرص.كا-1-ثئئ!صص*"م(!إ؟وبرس!؟

+.لقر؟6ملأ-ئدصكاصئر!فص1!وة-لإفلأثإيرير1ثي33ليولورك

ور-1؟سوروبحمر؟ءص!يرءع!

ى!!حرو-يمر؟عمتتئرئمؤ!ه!ح!سأكركعرصعن!وورءايريا--------س-*--

ررل!وص-،ص!طس!!صليلي3،ضظسصلولاس!غابة

س-ابرت+3-?ير!سص-،كليغلاخهيافيودم!ئ!؟.صس!،جئيلأ73ائولمبقنيم

لأص--177

وهاووأء-3كالا--ألنسلفائلا



،قناةإيري405

تمكنتالعشرينالقرنمنالسبعينياتومنذونوعا.كفا

تلوثمنالحدمنعليهاوالمحافظةالبيئةحمايةجهود

.الأسماكإنتاجفازدادالبحيرة

الملاحية.ويلاندقناة:أيضاانظر

فيمهمدولطمائيطريقأوأ!إيريقناةتعد.قئاة،إدري

بحيرةعلىمننيويوركولايةالقناةتصل.المتحدةالولايات

حفرهاانتهىوقد.هدسوننصعلىوألبانيترويإلىإيري

المحيطيمالعظمىالبحيراتجميعوربطت،أم825عام

المصنعة،البضائعمنهاتمرطريقاووفرت.الأطلسى

الزراعيةالمنتجاتتنساببينما،الغربإلىوالمستوطنون

جعلفيإيريقناةوساهمتشرقا.الخامالصناعةوخشب

عشرالتاسعالقرنشىمهماوميناءماليامركزانيويوركمدينة

.نيويوركولايةم!كام!!لتمويلالقناةبناءوتم.الميلادي

أ!خهاوأمري!صيا،دوا،را9684317كلفتهاوبلغت

أم825عاممنراطبلغ.ذلكأضعاف!سسبتماسرعان

الضرائب،الغيتعندما،أم882عامحتىالقناةافتتاحعند

دولارا.121)198461.الول!يةجمعت

القاععندوعرضهاحصم584الأصليةالقناةطولبلغ

وكان،أم،2وعمقهاأم82.القمةوعندم،.58

،م6.4وعرضم42بطولقوارباممتيعاببمقدورها

التشريعيةالهيئةوأصدرت.أم،أطرفهااستدقاقويبلغ

عاموبحلول.القناةبتحسينيتعلققانونانيويوركفي

وبعد.عليهكانتماأضعافالقناةتومميعتجأم862

أصسككاتطورمعوام(783-أم)775الاهليةالحرب

صوتأم309عاءفىر.القناةأهميةقلت،الحديدية

الحديث.المائيالطريقم!جزءاالقناةلجعلنيويوركأهالي

فيأقصرأخرىقنواتثلاثمعإيريقناةربطوتم

هذاوافتتح.نيويوركولايةقناةبرجنظاملتش!صلنيويورك

.أم189عامكم843طولهيبلغالذيالنظام

كانالسنينبعشراتإيريقناةبناءقب!.إيريقناةبناء

العظمىالبحيراتتربطأنيمكنهاقنادعنيتحدثونالناس

إيريلقناةخططاكلينتونوتديرسما.الأطلسيالالمحيط

قاةاسمعليهاللقناةالمعارضونأطلقوقد.أنجزهاثم

وكتبالقناةعنكلينتونتحدثربها.سحريةكلينتون

عاممورسجوفنيرمعكلينتونوتوجهلها.خططبلعنها،

.للمشروعالفيدراليةالمساعدةأطل!واشنطنإلىأم281

ام581عاماجتماعوعقد.ذأنفيفشلاولكنهما

لبناءلنيويوركالتشريعيةأ!يئةاإلىالتماستقديمبهدف

عينبحيثتأييدهتمالذيالالتماسكلينتونكتب.القناة

عاموأصئثلينتونكلينتونيرأسهاللقناةلجنةالمحافظ

عاميوليومنالرابعوفىبقليلدأسكوبعدمحافظاأم817

قريةوهينيويوركبولايةروماشيأغناةاحفربدأأم817

وتم.مشواتثمانيالقناةبناءوامشغرث.موهاوكنهرعلى

المدنازدهرتكما.أم082عامالأولالجزءمنالانتهاء

جانبيها.ع!ىتقعالتيوالقرى

ام825عاممحافظاكلينتونكان.القناةاكتمال

أولتشيفسينيكاوكان.القناةاكتملتعندماأيضا

منام82أكتوبره26فيمنطلقاكاملةالقناةيعبرقارب

وكاننوفمبرمنالرالغفينيويوركمدينةإلىووصلبفلو.

فىبرقياتأوهواتفهناكتكنولم.متنهعلىكلينتون

إلىبفلومنتناقلهاتمأغناةاافتتاحأنباءأنإلا،الأيامتلك

إحدىخلالكم008علىتزيدلمسافة،هوكساندي

طولعلىمنتشرةمدافعبوساطةذلكوتم.دقيقةوثمانين

الاخرللمدفعإشمارةمدفعكلإطلاقفكان،الويق

ولايةفىإيريقناة

لحيرةترلطنيويورك

.هدسونم!هرإيري

!اباتيوضحالممظرهذا

فى(هوسة)أالتح!صم

.القناةهده

!
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505،ليفإيريكسون

وكتب.البدايةفيقليلاالقناةعبرالتنقلوكان.للإطلاق

المسافرينبأنجرمليهوارسوهوالمعروفينالمحررينأحد

الساعةفيونصفميللمسافةإيريقناةعبرينتقلونكانوأ

الواحد.للميلسنت21ذلكلقاءويدفعونالواحدة

أبيضفلزوهو13رمزهكيميائيعنصريومالإيرب

ويقاوم،الفلزاتأصلبمنويعدالوجود.نادر،اللون

معظموفيآخر.فلزأيمنأفضلنحوعلىالتآكل

خامضمنالحصباءرواسبفيالإيريديوميظهرالأحوال

تكوينفيالإيريديومويدخل.البلاتينيسمىآخرعنصر

هي:تنتجهالتيالدولوأهم.الأسميوممعالسبائك

والولاياتإفريقياوجنوبوروسياوكنداوبورماالبرازيل

يمكنلاولهذاجداهشوالإيريديوم.الأمريكيةالمتحدة

وصلابةتقويةعاملأسامماويستعملمنفردا.أستعماله

البوتقاتتصمنعوالإيريديومالبلاتينسبائكومن.للبلاتين

منوغيرها(الكيميائيةالموادلتسخين)أوعيةالصغيرة

حولأو،العاليةالحرارةدرجاتفىتستعملالتيالمعدات

العناصرهذهالمصعانعأصحابيستعملكذلك.حاتةمواد

أقلاموأسنانالحليصنعفيالإيريديومممبائكمنوغيرها

الملاحية.البوصلاتودعاماتالحبر

الذريووزنه77،للإيريديومالذريوالعدد

ويغلي،هم2و014حرارةدرجةعندوينصهر،22.291

ذإعاليةكثافتهوالإيريديوم.هم4و031حرارةدرجةعند

.م02حرارةدرجةعند3جماسم5.622تبلغ

اسمعليهايطلقالعناصرمنلمجموعةالإيريديوموينتمى

اكتشفوقد.الكيميائيالعنصرانو:.الانتقاليةالفلزات

.أم408عامالإيريديومتنانتسميثونالبريطانيالكيميائي

مكتشف.(م5201-089)ليف،إيريكسون

الطريقإلىأوروبيةحملةأولاعتبارهيمكنماقادنرويجي

الذيالأحمراإريكابنوهو.الشماليةلأمريكاالرئيسي

إيريكسونليفأصبحجرينلاند.فيمستعمرةأولأقام

موجودحياتهوسجل.والدهوفاةبعدالمستعمرةهذهزعيم

.الساجاستسمىطويلةأيسلنديةقصصفي

باسماليوميعرفماقربأيسلندافيإيريكسونولد

جرينلاندجنوبيإلىم859عامعائلتهأبحرتبوداردلور،

أبحر.الحاليةجولنهيبمنبالقربمستعمرةوالدهوأنشأ

النرويجإلىثمومنأيسلندا،إلىم999عامإيريكسون

جرينلاندإلىالتاليالعامفيوعاد.النصرانيةاعتنقحيث

الوثنية.والدهمستعمرةفىبالنصرانيةليعظ

عامجرينلاندمنالغربباتجاهإيريكسونأبحر

نرويجيبحريقبطانحددهاأرضعنللبحثأم200

أرضإلىرحلةأولكالتأنهايعتقدفيماقادالذيإيريكسونلف

.الميلاديعشرالحاديالقرلىفياسةالمتسماأمريكا

الساجاستقولوحسبما.هيرجولفسونبجادنييدعى

برفقتهكانوارجلاوثلاثونوخمسةإيريكسونرسافقد

هيلولاندالمممعليهاأطلقصخريةمنطقةفيالأمر،بادئ

فيالجنوبإلىمتوغلاأبحرثم(،المنبسطةالصخور)أر!ه!

ضأرماركلاندأسماهاالكثيفةالغاباتتملؤهامنطقة

وجدحيثالشاطئقربموقعإلىجنوباتابعثم،الغابة

وأطلق.العنبمنالنبيذالرجالوصنع.هناكينموالعنب

النبيذ.أرضفينلانداسمالمكانعلىإيريكسون

بيتاوبنوافينلاند،فيالشتاءورجالهإيريكسونأمضى

الأشجارجذوعوقطعوا،سفينتهملحمايةوسقيفةكبيرا

وفيالأشجار.تقلحيثجرينلاندإلىمعهمليأخذوها

لتحطمنتيجةشخصا51لمانقاذقامواعودتهمطريق

إيريكسونالمحطمةالسفينةأصحابوهبوقد،سفينتهم

هذهساعدت.إنقاذهمعلىلهمكافأةسفينتهمحمولة

.إيريكسونثراءفيالأشجارجذوعإلىبالإضافةالحمولة

فىإيريكسونوبقي،ابنهعودةبعدالأحمرإريكتوفى

الذيالمكانأحدولايعرف.المستعمرةليحكمجريخلاند

يضعيكنلملأنه،رحلاتهأثناءفيهيرسوإيريكسونكان

با!3جزيرةفيأولأأقامأنهالمؤرخونويعتقد.خرائط

الجزءفيكانتفينلانديظونوهملبرادور،إلىأبحر

الاثارعلماءوجدحيثنيوفاوندلاندمنالشمالى

منالستينياتبدايةفينرويجيةمستعمرةاثارالنرويجيون

إيريكسونأنيرونالعلماءبعضلكن.العشرينالقرن

كيبقربكانتفينلاندوأن،الجنوبباتجاهبعيداأبحر

فينلاندإلىجرينلاندمنآخرونمكتشفونأبحروقدكود.
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أيرينيوس،القديس605

الهنودأحدوقتل.إيريكسوناكتشافمن!شة51بعد

اكتشافاتتوقفتربماو.الرحلاتإحدىفيثورولدأحاه

أعنود.اهجماتبسببلأمريكاالنرويجيين

فينلاند.بمالفايكنجالأحمربمإريك:أيضاانظر

حدأ.(م202-031)يسلقدا،يديوسيرأ

أثر.أخصرانيةاالحنيسةعهدأوائلفيوالقادةالمفكرين

كتابهفيإيرينيوسهاج!ا.المحدثيناللاهوتي!تشيفكره

ص!ؤو!أ!ونمية،اوالهرطقةالبدعضدالرئيسي

ويهوديةوثنيةصورااتحذت،نصرانيةودينيةفلسفية

علىإيرينيوسأ!صد.أكونصيةازعماءانتقدكما،ونصرانية

بعدشيماأصبحتثتابات،وعدةالقديمالعهدمصداقية

اسمائدالاتجاهعنإيرينيوسدا!الحديد.العهدمنجزءا

سلصةعنداشعصما.أحخيسةافيأضقليديةاالسلطةفي

فيشرعياوصح!تهوشيماالفص!!فيالأسقفووظيفة

فيماالغونصيةأسدعاوياعلىردابمالنصرانيةالدينيةالمسائل

طورإيرينيوسأدذلكإلىيضاف.الحقيقةبمعرفةيتعلق

ا!شعراضأي،المسيحخلاصةيسمىالخلاصر،فيمذهبا

بالمسيح.المتعلقةالأسامميةالحقائق

الغالبلادإلىوساحر،الصغرىآ!ميافيإيرينيوسولد

سلكفيوعرفقسيساعملحيث(،الآن)فرنسا

ال!ضسيةالجماعاتب!تأسملامصابابأنهالقديمةالحنيسة

حدراأءلبلدةأسقفاأصتى771عامنحووفي.المتصارعة

(.الانبفرنسااليون

كريستوفر.،كولمبوس:نظرا.بلاإيرا

قشتالةمدكةأم(.405-أ451)الأولىإيرابللا

تزوجتأممبانيا.تاريخفيالأدوارأم!أحدأدت.وأراغون

هذهأدتوقد.أم946عامأراغونملكضديساندص

أ!ةقشتاوهماأممبانيافيمملكتينأكبراتحادإلىاشيجة

الأسرالاتحادهذاوضعكما.أم947عاموأراغون

المقبلة.ألمحبانيالشهرة

منالمسلموناخرجوفرديناندإيزابللايدوعلى

التيالأندلسمنالطردأوأضنصرابينوخيرواالأندلس

هـ798عامغرناطةسقوطكانرقرود.ثمانيةفيهاعاشوا

بنيملوكآخرعلي،بنمحمدأطهعبداأبيعهدعلى

وجدواالذينالقلائ!منواحدةإيزابلى،و!سانتالأحمر.ا

جزرلاستكشافكولمبوسحصيستوفرمشروع!يميزة

أعطىممالكولمبوسمساندةوقدمتغربا.الإبحارلاأعندا

الظر:.الأمريكيةالأراضياشيأجةاططاحة!أ!حبانيا

إلىالاكتشافهذاأدىقدركريستوفر.،كولمبوس

.الغربفىالأ!مبانيةالإمبراطوريةتعاظم

منالغربيالجنوبتمإلىحكوميةمنطقةالرلون

009.64سكانهاعددويلز،بمقاطعةغونتبلدة

اعتمادتلاشىوقدوريسكا.بلاكوودمدنهاوأه!ا.نسمة

الحجريوالفحمالحديدصناعةعلىالسابة!المنطقة

الالكترونياتمثلجديدةصماعات!ظصا،:! !!وصير

إلىريفيةتزاللاالمنطقةأنإلا.الهسدلحميةأصناعاتشا

أنشطتهامنوالسياحةالأغنامارعيزيعدبعيد.حد

أكثرإلىالجبالترتفع،أركارنمنمقربةوعلى.المهمة

)أعلاه(أسمالياملكةالأولىإيزالللا

مشروعهفيكولمبوسكريستوشرساسدت

إلىيؤديقصيرلحريطريق!تشافل!

إيزابللااليمينإلىالصورةو!يا!د.احرر

حصلمموسيشاهدادالخامسلديماضداطلكوا

الحديد.للعال!رحلته!دأوهو



705ديفيددوايتآيزنهاور،

وأراضغاباتتوجدأخرىأماكنوفي.م4ء.من

خلابة.طبيعيةمناظرذاتمنخفضة

غونت.:أيضاانظر

-)8918ميخائيليفيتشسيرجيايزنشتين،

السينمائية،الأفلامإخراجفييعملكانروسيأم(.489

كانالتيبطرقهاشتهرومعلما.ن!ياتصاحبكانكما

،المونتاجباسمالمعروفةالطرقتلك،الأفلامتحريرفيشبعها

بمعنىلتوحيتسلسلفيالملتقطةالصور)تنظيموهو

لقطةهناككانتام(،)259بوتمكنفيفمثلا(.رمزي

اللقطةهذهوألصقتلممفينةفييعملونغاضبينلبحارة

منهتطايرتوقدكالمرجليغليحساءفيهاأخرىبلقطة

بلغقدالبحارةرضاعدمبأنيوحيمما،وتناثرتالفقاقيع

.ويتمردونسيثورونقريبعماوأنهمدرجةأقصى

ذلكفيبماوثائقيةشبهالأولىايزنشتينأفلامكانت

عشرة)يسمىوأكتوبروبوتمكن،أم()259الإفراب

رائدةالأفلامهذهوكانتأم(،289،الدنيطهزتأيام

الأخرىأفلامهبينومن.المحترفينغيرالممثليناستخدامفي

أم(،)389نفسكىوألكسندرام(،29)9العامالخط

1(.469و491)4جزءينمنالمكونالرهيبوايفان

ودخل(،الانلاتفيا)عاصمةريجافيآيزنشتينولد

السياممية،الرقابةوبسبب.أم429مشةالسينماصناعةفي

للأفلامكتاباتهوكانت.وفاتهقبلفقطأفلامستةأتمفإنه

ال!سينمائي،الحسبمفيلمشكلبعناويننشرتقد

.خالدةذكريات،سينمائيمخرجمذكرات

أم(.969-)0918ديفيددوايتايزنهاور،

-91)53المتحدةللولاياتوالثلاثونالرابعالرئيعك!

فيوتخرج.تكساسبولايةدينيسونفىولدأم(.619

عامنيويورك،بوينتويمستفيالعسكريةالأكاديمية

فىايلأولىالشرفبمرتبةأم269عاموتخر!.أم519

فىالأمريكيللجيشالتابعةالعامةوالاركانالقيادةمدرسة

منسنواتلحمبعوبعد.كنساسبولاية،ليفينويرثفورت

الوقت،ذلكفي،الأركانهيئةلرئيسمساعذاأصبحذلك

عامعميدرتبةإلىرقيثمآرثر،ماكدوجلاسالجنرال

العالميةالحربفيالمتحدةالولاياتدخولوبعد.أم419

واشنطن.فيالحربخطةبفرقةإيزنهاورالتحقالثانية

للقواتعاماأصئقائداأخرىمرةترقيتهبعد

تمتام429عاممنيوليووفيأوروبا.فيالأمريكية

الحلفاءلقواتقائدابصفتهوقام.فريقرتبةإلىترقيته

أخرىمرةترقيتهوبعدإفريقيا،شماليلاجتياعبالتخطيط

قام(آنذاكمرتبةأعلى)وهيأنجمباربعةجنرالرتبةإلى

انتخبعندماالسحكريةالخدمةلىعاما03أمصىقديكانآيزنهاور

.أم152عامالأمريكيةالمتحدةللولاياترئيسا

وفي.م3491عامإيطاليالاجتياحبالتخطيطايزنهاور

مارشالجورجالجنرالمحلحلام459عامديسمبر

مؤقتاتقاعدام489عاموفي.الجيشأركانلهيئةرئيسا

القائدوظيفةأم059عامشغلولكنه،الفعليةالخدمةعن

)الناتو(.الأطلسيشماللحلفالأوروبيةللقواتالأعلى

التيالخلافاتبسببالسياسةمعتركآيزنهاوردخل

الولاياتاشتراكحولالجمهوريالحزبداخلنشبت

التىالعامةالانتخاباتوفي.الكوريةالحربفيالمتحدة

نيكسونوريتشاردآيزنهاورألحقام259عامجرت

بالديمقراطيين.الهزيمة

الإنفاقخفضإلىآيزنهاورسعىالأولىولايتهخلال

القواتعددبتقليلالمسلحةالقواتتنظيموتم،الحكومي

الأولىإدارتهشهدتكما.النوويةالأسلحةوزيادةالتقليدية

ريموندجوزيفحقبةهيالأمريكيالتاريخفيحقبةنهاية

المكارثية.انظر:.الشيوعبنعلىبالحملةتميزتالتيمكارثي

الوثيقالتعاونعلىآيزنهاورأكدالخارجيةالسياسةوفي

كوريازارأم539عاموفي.المتحدةالولاياتحلفاءجمع

سريعة.نتائجإحرازفيفشللكنه،الحربإنهاءفيللمساعدة

الأمملحةلاستعمالدعواتعدةايزنهاوررفض

جمعأم569عامودخل.الدوليةالأزماتلحلالنووية

معأعيدحيث،الديمقراطيينضدالحملةفينيكسون

.أخرىمرةالحكمإلىنيكسون



إيزوقراط805

قائدا(اليمين)إلىراننكاوالحرالخدمالثانيةالعالميةالحربخلال

أوروبا.فيالحلماءلقواتعاما

سةمدررلهايةيفضلرآيزنهاركانالثانيةولاشهخلال

أنه!صما.ا!لأمريكإبالملول!تضدالعنصريةللتفرقةومنظمة

تقنيةمجالفىا!سوفييتباللحاقالحكوميالإنفاقأجاز

عليهاوافقسياسةاقترحأم579عاموفيالفضاء.

بموجصمنحتآيزنهاور!دأبعرفتالكونجرس

تحاولأوسطيةشرقدولةلكلوماليةعسكريةمساعدات

الشيوعية.الأنظمةربقةمنالانعتاق

جونوتلاهأم619عاميخايرفيالحكمآيزنهاورترك

الديمقراطي.الحزبمنكنيدي.ف

إغريقيومعلمكاتب.م(.دتى-338)436إيروواط

صوته،العامةالمحافلفيالظهوروبينبينهحالوقدكبير.

منكثيراونشركتبأنهإلا.المسرحورهبةالضعيف!

مراراالإغريقحثوقد.كتيباتشكلفيالعامةالخطب

،بلادهوإثراءلتوحيد،فارسبلادغزوعلىوتكرارا

بأسلوبهاوتتسم،الانحتىموجودةخطبهومازالت

البالغة.والعنايةالدقيقةالصياغةذيوبقالبهاالمصقوأ!

.واحدةخطبةفيعدةسنواتيعملكانماوكثيرا

البيانوعلمللخطالةالشهيرةمدرممتهإيزوقراطأنشأ

المجالهذافيتنافسهوكانت..مق293عامنحوأثينافى

منبعضاتلاميذهوضموالسوفسطائيين.أفلاطونمدارس

وكتابوالمناظرينوالمؤرخينالخطباءالشخصياتمشاهير

أثينا.فيولد.أيامهفياليونان

الدرنمرضمقاومةفييستعملعقارالأيروفياريد

منوغيرهااللمفاويالفكيسمىماأو،الشعاعيوالفطار

حمضهيدرازيدهوالكيميائيواسمه.الأمراض

.صا(د!7+6)03لكيميائيةاوصيغته،)+لما(الإيزونيكوتينك

الكيميائيونقام.أخرىمركباتمنالإيزونيازيدويصنع

منالخمسينياتأوائلخلالالعقارهذابتطويرالأمريكيون

العشرين.القرن

.الدرنع،مر،الشعاعيالفطار:أيضاانظر

خلع.القديمةالمصريةالأساطيرفىإلاهةأشهرإيرس

زوجةكانتلأنهاالملكيةأغوةأصفةإيزيسعلىأضاسا

إلهحورسوكان.السفليالعالمملكأوزريسوأخت

ابنهما.هو-مصريملكصورةالمتخذ-السماء

أوزريسإلىتحولواربماأنهميزعمونالمصريونوكان

وكذاالموتىحاميةباعتبارهاإيزيسوعبدوايموتوا.أنبعد

المقدسة.الأمأنهاعلى

عنعبارة،إيزيسعنالموثوقةالمراجعأقدمعلىعثر

وكانت..مقء23.نحوشيدتأهراماتفىنقوش

إلا،النيلنهردلتاشممالفيمحلئاتعبدإلاهةأصلاإيزس!

أصبحتكمامصر،أنحاءسائرفيانتشرتعمادتهاأن

.واشومانال!غريقبيرشعبيةأعا

الآدميالشكلفيعادةإيزيسيصورونالفنانونكان

ثمرأسهافوقعرشأولمقعدالهيروغليفيالرمزمع

عاموبعدهاتور.المعبودةالبقرةمعتدريجئااندمجت

عادةتصورهاتورمثلإيزيسكانتالميلادقبل0051

رأسها.فوقهاشمسوقرصقرونولها

يظولإيريسالمحتهدا.القديمةمصرأساطيرفيإلاهةأشهرإيزيس

عحتمرالرابعالقرلىخلالعالقالديآمونعحلوتالملكمعبدعلى

الميلاد.قل



905كريمالايس

عادةمعظمهيتكونمشهورمجمدغذاءكرلمالايس

البلادبعضولكنوالماء.واسمكرالألبانمنتجاتمن

والفولالهندوجوزالنخيلزيتمثلنباتيةزيوتالهتضيف

الحيوانية.الدهونعنبدلا)اللفت(الشلجموبذرالسوداني

النكهاتومن.مختلفةكثيرةنكهاتلهتضافكما

الفستقوثماروالبنوالشوكولاتةاللوزالمشهورةالتقليدية

يعرفماكريمالايسأشهرومنوالفانيليا.والفراولةوالتوت

.والنكهاتالألوانمنطبقاتوهونيابوليتانباسم

والدهونالألبانمنتجاتتجعل.كريمالآيسمكونات

والبروتيناتوالفوسفوربالكالسيومغنئاكريمالايس

بالسعراتأيضاغنىكريمالآيسأنكماأ.وفيتامين

مماوالدهنياتالكربوهيدراتعلىلاحتوائهنظراالحرارية

للطاقة.جيدامصدرأيجعله

معظميصنع.الألبانمنكريمالايستصنيعكيفية

الناسبعضولكنتجاريا،تصنعموأدمناليومكريمالايس

وأول.المنازلفيكريمالايسبصناعةيستمتعونيزالونلا

الموادخلطعمليةهى،كريمالايسصناعةفىخطوة

الخليط.لتكوين-والماءوالسكروالدهنالحليب-الأساسية

الخليطيمزجكريمالايسمصنعفى.التجاريالإنلاج

تكسرمرحلةوهى،يتجانسحتىيبسترثمضخمإناءفي

إعطاءعلىالخليطتجانسويساعد.الدهنذرأتفيها

مبرد،فىالخليطيضمخوحينئذ.ناعمةتركيبةكريمالايس

ذلكوبعد.م52حواليإلىحرارتهدرجةتنخفضحيث

كيساعاتاربعأوثلاثلمدةتخزينحوضفييوضع

ذلكوبعد.والألوانالنكهاتإليهتضافثميتماسك

يجمد.

سائلالتجارية)الفريزر(التجصيدثلاجاتتستخدم

)تحتم053-حواليحرارةبدرجةلتحتفظالنشادر

الشفراتذيالمبردجوانبعلىالخليطويتجمدالصفر(.

الشفراتوتقوم.فائقةبسرعةمحورياتدورالتىالمروحية

فقاعاتوخفقالمبردجوانبمنالمثلجالخليطبكشط

يصبحللخليطالهواءيضفلمإذا.الخليطداخلهوائية

ويزيد.المحلىالثلجمنمكعباتكمضغكريمالايسأكل

قبلالحجه!فيالفرقويعرف.الخليطحجممنالهواء

يصنعالذيكريموالآيعرالغمر.باسمالهواءإضافةوبعد

الغمر.من8%0حواليبهالمنزليللاستخدام

قبلكريمالايسإلىوالمكسراتالفواكهإضافةويمكن

التجميدمكانفيذلكبعدالمنتجيوضعثم.التعبئة

فيساعة21حوأليالتجميدعمليةوتستغرق)فريزر(

الصفر.تحتم952-23بينتتراوححرارةدرجة

يصنعكيف

كريمالآيس

القوامومثبتاتاللستحلباتالمسماةمكوناتهبعضوتقوموالماء.والسكروالحليبالقشدةمنأساساكريمالآيسيتكون

التصنج.عمليةلدايةفيضخمإناءفيجيداكريمالآي!جمئمكوناتتمزج.الحليطقوامبتشيت

خليط

والتسحكر

إلمجالس!

حيثالمبسرإلىالخلطإداءمقالخليطيمرالحلط

والهبريدالمتسخيزطريوحك!المضحاهـ"البكميريالقئل

حرواذيألمجمان!إلىالخليطلنتثلىثمالمسريع.

!عكساكدوبذلكالمد!رفي،ذهـاتلكاتحيرعلى

.-،لمتهجتسعيم

المكه!داءإ

ئنقلألىئبرهـقبلى!يالبريدعمليةتتمالبريمد

قىالمئتبمويمكثالتخزيرر.حوضألروالحلي!

ممحاسكاكحسبححتىساعاتلعدةالحوض

يضاهـكاءححكأ!!يكهةإناءألىينعلثم،مالوكا

وآلثكهة،التلوقيإلي!

التجديىحجر،

ألمجنمدفئكرجم!الأيسئحمبدعحليةكتمالتحههيم!د

الأيبر!ممرطغ!أخلىأيه!رأءكدفعكفمف!اتنفومحيت

4ضاحمفهءثم-لمجم"المسمجمحصدالعملعةهلإءرور)طها،أثتاء

كاكصمءحم!كثالمغيبهةغحؤضر!فيوا!كس!وابالفوأكه

3.3فبخجوتناإتميهج-يوجمخعذليور،بعل!الألعبكهضعملية

"3يمماسفى،حيث،لتجميد



أنجيلياإيست051

معقدةآلات.لتمعبيةالحلوىأ!-قائمةتحتيدرحكريمالايس

كريم.الآيسألواعمع!مالى،الصورة!يتبدواشاالتشةكوحدة

دا!زل.كريمالآيس!حلأيضاالناس!صويقوم

خلالكريماللايسبداخلتتكوناكتيالمياهمعظماوتتجمد

للتخزين.وجاهزامتجمداالمنتجيصبحث!اومنالفترةتلك

المنزلفىالمصنعكريمالاص!.المنزلفيكريمالآيس

كريمكالايسناعضاليصرأنهكماأصغمر،افيهيقل

فيالخليطلوضيعأخجمدادرجةعلىوللحصول.التجاري

درجةفيالمجروشوالتيجبالملحويحاطالتجميدوعاء

بوساطةالخليطويخفقتقريبا.الصفرتحتم55تبلغحرارة

بالكهرباء.أويدويةبذراعتدارشفرات

كريمالايسمنآخرنوعلتصنيعاخرىطريقةهخاك

يصبحيثبالثلاجةمكعباتقالبفىلوضعهوذلك

منيكشطجزئيايتجمدأنوبعد،القالبفيالخليصأ

فيالخليطيضربث!ابارد،خلطإناءفيويوضعالقالب

مكانفيويوضع،القالبإلىويعادكهربائيخلاط

ليجمد.الثلاجةفي"الفريزر"التجميد

كريم.الايسعمللدأمتىأحديعلملا.تاريخيةنبذة

إلىبولوماركوالإيطاليالتاجرعادأم592عامففي

.المياهتثليجكيفيةتوضحوصفاتومعه،الصينمنأوروبا

منمزيجاايلاوروبيونااستخدمعشرالسالغالقرنوخلال

الملحأيالبوتاسيومنتراتعليهيطلة!ومعدناوالجليدالثلج

أضوابل.واوالفاكهةالقشدةخليطأضجميدالصحري

معهمأخذواقدالإنجليزالمستعمرونيكونربما

القرنأوائلفيأمريكاإلىكريمالايسصنعوصفات

للمترفين،مشهوراغذاءكريمالايمه!أصبحعشر.أضامنا

وفي.ام851عامحتىمنزليايصنعكانمعظمهولكن

مدينةفيالحليبموزع-شوسيلجاكوبأنشأأ!اماذلك

الالسأصبح.كريمللايسمصنعأول-الأمريكيةبالتيمور

العضرين.القرنأوائلخلالالأمريكيينلدىمفضلاكريم

بمعرضأم409سنةمرةلأولكريمالايسأقماعقدمت

قطعشكلفيأيضاظهركما.الدوليلويسسانق

.أم21!عاممستطلة

معظميشملإنجلتراشرقيفيإقليمأئجيلياإدست

أنجلياوإيعستشاير.وكمبردجوسفولكنورفوكمقاطعات

فيالسمكصيدمنشيءمع،زراعيإقليمالأساسفى

فيمهممحصولالسكربنجررأصساحل،اعلىأضىااطدن

الماشيةتربيةالأخرىاشراعيةأحملياتاتشمل.الإقليم

لأسماكمزرعةأ!يستوفتوبمدينة.والأغناموالخنازير

الرنجة.

إبسويتعقفهيأنجلياإيعستفيالكبرىالمدنأما

هاقنبكلتا.نورتيتش،إبسويتش:انظر.ونورتيش

العطلاتمنتجعاتوتشمل،مهمةصناعاتالمدينتين

وجريتكرومرأنجليابمإيستساحلعلىتوجدالتيالعامة

البحيراتذوالداخليالإقليمأما،ولويستوفت،يارماوث

فيسمىيارماوثجريتشمالإلىوالممتدوالأنهار

المنخفضةالأراضىذوالموحلالإقليموأما.الأهوار

غنيوهو،المستنقعاتفيسمىشايركمبردجفيالترامية

مهمة.طبيعيةاحتياطاتوبهالفطريةبالحياة

السفينة.انظر:.إلدلامنإيست

عددإنجلترا،فيمحليحكمامنطقةدورستإيست

منسترويمبورن:مدينتينوتشملنسمة)00277سكانها

وأهم.كرانبورنمثلالجميلةالقرىوبعض،فيرنداونو

قطعوإنتاج،الزراعةبالمنطقةالمهمةالاقتصاديةالنشاطات

.الجاهزةوالمباني،والبلاستيك،والهندسة،الطائراتغيار

التاريخقبللماالبريطانيةالرومانيةالاثارببقاياالمنطقةوتزخر

الوسطى.والعصور

دورست.:يضاأنظرا

فىمحليةحكومةومقاطعةساحليمنتجعإيستيورن

.00283سكانهاعدديبلغبإنجلترا،،الشرقيةسسكس

علىويطلمتراتكيلوخمسةيمتدمنتزهبها.نسمة

ورصيفمسارحعدةوبالمدينةالحصباء.تغطيهشاطئ



ساحلي،رأسبورنمنالغربجهةإلىوينتصب.بصي

.منارةعلىيطلمرتفعطباشيريسمثلسيوهو

سسكس.:أيضاانظر

ويلز.أيمحببةوفنيةموسيقيةاحتفالاتالإلستد!ودر

الإبتدفودزاحتفالشيوعاالاحتفالاتهذهأكثر

فيعامكلمنيوليوفييعقدالذي،العالمىالموسيقي

الذي،القوممبالملكيوالإيستدفودزكلويد،فىلانجولن

هذانش!أةمنذويلزوجنوبشمالفيبالتبادليقام

ويعتبر.الميلاديعشرالتاسعالقرنفىالاحتفال

حدثا،أم479عامبدأالذيالعالميالموسيقيالإيستدفودز

.كثيرزأقطارمنوراقصينمغنيينيستقبلفهوعالميا،

العسادسالقرنفيمرةلأولالإيستدفودزسجل

بينقاتمساليشكلفىالاحتفالاتهذهوبدأت.الميلادي

البلاطويقو"أويلز،أمراءبلاطفيوالموسيقيينالشعراء

المتسابضن.مهاراتعلىبالحكمفيها

السادسالقرنفىالإيستدفودزمنالاستفادةتمتوقد

الشعر.فيبوالسموللدقةوصمستوياتفيالميلاديعشر

بهذهبصرا"ءمتمسكاالوطنيالملكيالمجلسزالوما

.المستويات

معظمفم،رسمياالمستخدمةالوحيدةواللغة

المدأرسمزكثيروتنظم.الويلزيةاللغةلغةهىالإستدفودز

بها.الخاصةالإيستدفودزويلزفي

تشتهر،الجنوبيالهادئالمحيطفيجزيرةإلسترايلالد

السنين.مئاتاقبلنحتتالتيالضخمةألادميةبتماثيلها

وقد.تعثبىغربكم0037حواليبعدعلىوتقع

.أم888عاممنذالجزيرةتشيليحكمت

صخريةوتربتها2كم221مساحةإيسترآيلاندتغطي

وليحيراتوالبركالابار،منإلاالمياهمنلهاموردولا

.الجزيرةفرالخامدةالثلاثةالبراكينفيالبركانيةالفوهات

منمعظر!م،نسمة0002الجزيرةسكانعدديبلغ

هى-تعضييلغة-والأسبانية.تشيليونوالبقية.البولينيزيين

همابلتين،تحكلمونالناسأنغير،الرسميةاللغة

الأسبانيوألاسم.رابانويتسمىبولينيزيةولغة،الأممبانية

أبولينيزياواسمهاإيسلادوباسكواهوإيعسترآيلاندلجزيرة

همايرللتصلىالصوفوإنتاجوالسياحة.رابانويهو

.الجزيرةفيالرئيسيتانالصناعتان

حواليوئيالناساستوطنهاالجزيرةأنالعلماءيعتقد

منهقدم،الذيالمكانمنمتأكدينغير،لكنهمم،004عام

الهنودصتكانواإنهميقولفالبعض،السكانأول

يين.البولينيغمنكانوابأنهمآخرونويعتقد،الأمريكيين

115يلاندآيسترإ

،الشهيرةالتماثيلهذهالأوائلالجزيرةسكانأبدعوقد

بهاقصدالتماثيلتلكإنالقولويمكن،موايتسمىالتي

006منأكثرينتشرواليوموالأجداد.الأسلافتمجيد

معظمهاطولويبين.الجزيرةعلىمتفرقةأماكنفيتمثال

،أم2ارتفاعإلىيشمخوبعضهاأمتار،ستةإلى.53بين

سكاناستخدموقدمتريا.طئا82إلىيصلماويزن

صخورمنالتماثيللنحتحجريةيدويةمعاولالجزيرة

مصاطبعلىالتماثيلبنصبقامواثمخامد،بركان

حجريةأسطواناتووضعواأهو.يسمىلمعبدمرتفعة

فيالتماثيلبعضرؤوسعلىالقبعاتتشبهضخمةحمراء

علىالضخمةالتماثيلهذهنصبولعل.متوازنشكل

يعدانقدرؤوسها،علىالأسطواناتوموازنة،المصاطب

هذا.يومنافيحتىإنجازهايصعبالتيالمهارةمن

الجزيرةسكانمنمجموعتينبيندمويةحربأندلعت

امتدتالتيالتاليةالفترةخلالوفى.ام068عامحوالي

وأبناؤهمالحربفيالمنتصرونقلبسنة015حوالي

الأحوالأغلبفيوكانواقوأعدها،منالموايتماثيل

منتمثالآ51حواليأعيدوقد.التماثيلرقابيكسرون

الأصلية.مواضعهاإلىالموأي

أول،الهولنديالمكتشفروجيفين،جاكوبكان

)ايسترالفصحأحديوماكتشفها،الجزيرةهذهيرىأوروبى

ذلكباسمالجزيرةوسمى،ام722عام(الإنجليزيةاللغةفي

بيرومنالمستعبدينسفنوصلتأم،862عاموفي.اليوم

المسين،مئاتقملىنحتتآيلاندإيسترفىضخمةحجريةتماثيل

تلكبعضارتفاعويصل.الحريرةعلىمنها006صأكتروينتشر

.م21إلىثيلالتما
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،الجزيرةسكانمن0041حواليفاختطفت،الجزيرةإلى

!ؤلاءجمئومات.المزارعفيليعملوابيروإلىوأحضروهم

الأحياءاأعيدثما،منهممائةإلابيرو،فيالختط!نالأبرياء

أثناءمنهما85دمات1863،1عامجزيرتهمإلىمنهم

الحياةقيدعلىأجاقوناعشرالخمسةأما،وطنهمإلىرحلتهم

وجراثيم،الجدريمرضجراثيموطنهمإلىنقلوافقد

فمات.المتبقينالجزيرةسكانبينانتشرتأخرىأمراض

.الأمراضتلكبسببالجزيرةس!سانمنالكثير

كثيرغادرعشرالتاسعال!هـدمنالسبعينياتأوائلوفي

بقىأم877عامفيوموطنهما،إيسترآيلاندمعكانمن

أصس!طناعددأخذالح!تذلكومنذ.هناكفقطنسمة011

الحزيرة.إلىأضشيلي!!ابعضانتقلوقدالازدياد،فيالأصلي!ن

غربيجنوبفيمحديح!-اذاتمقاطعةإلستلي

س!صنيةمنفقةاالأسالرافيوالمقاطعةإنجلترا،هامبشاير،

عدديبلغوينتشستر.وساوثهامبتونوينشسترفيللعاملين

فيإيستليمدينةونمت.نسمة1)00230سكانها

ورشةتأسستح!تعشر،التاسعالقرنمنالثمانينيات

مصانععدةحصذلكالمديمةففي،الانأما.الحديديةللسكة

بناءحوضويقع،الهاتفكابلاتينتجمصنعمنهاصغيرة

للمراكب.مشهورمرفأوهيهامبل،فيالسفن

هامبشاير.:أيضاانظر

أعمالرجلء(.ا632-4851)جورج،إيستمان

مصورينيصبحواأنمرأصاساملال!تمكن،أمريكيومخترع

آلةاختراعبراءةزسج!!اخترع،أم987عامجمما.ماهرين

التصويرآلاتفيالممستخدمةالزحاجيةأعوحاتالطلاء

لصماعةسترونجأ.م!نريشعراكةفيودخل.الضوئي

طور،سنواتأربعوبعد.أم088عامالتصويريةاللوحات

عامفىللفها.مقبضاوصممأسطوانيملفذاتمرنةأفلاما

تمالتي)الكوداك(،،خفيفةتصويرأنئآلة،أم888

عامبحلولأمريكيا.دولاراوعشرينلخمسةتسعيرها

واحد.دولاربسعرتصويرآلةبالسوقلهكان،أم0،9

فيمصنعهوأقام.بنيويورك،وترفيلفىإيستمانولد

متحفاروشيسترفيالانبيتهصارلنيويوركروشيستر،

مائةمنأكثرإلىالخيريةإسهاماتهإجماليووصلللتصوير.

أمريكي.دولارمليون

الضوئي.لتصويرا:أيضاال!

.نيوهام:نظرا.يستهامإ

!شراثكلايد،إقليمفيمحليةحكومةمقاطعةإلسثوود

للعاملينسكنيةمنطقةالأ!عاسفيوإيستوودبأسكتلندا.

تقع.نسحة58و322!ع!صانهاعددجلاسجو.شمالفي

إجلزهامفيإحداهماقلعتينأنقاضبقاياالمقاطعةداخلفي

ميرنز.نيوتونفيالأحرىوا

إقليم.،ستراثكلايد:أيضاانظر

ومخرجممثل(.-أم039)كليئتإيستوود،

العنف.أدوارفيقويصامتشبطللأدوارهعرفأمريكي

مسلحكلصدورهعنأولآعالمية3شهرإيستوودنال

أخرجهامشتركأوروبيإنتاجمنغربيةأفلامثلاثةفي

.ليونسيرجيوالإيطالي

هيالأفلاماكانت

دولاراتحفنة

مزيدأجلمنأم(،)649

أم(،)659الدولاراتمن

والبشعالشرير،،الطيبو

أفلامتشملم(.691)6

علقه،الأخرىإيستوود

ايستودكلينتعةوخلىأم(،9)68عاليا

ء،(م8691)كووجان

(،م1791)وعلخداو

ام(،)739العظيمةوالقوةأم(،719)القذروهاري

منوالهروبام(،)789الخسارةإلاطريقوأي

والبركةأم(.)849البهلوانوحيلأم(،)979ألكاتراز

عنقصةإيستوودأخرجهفلملأوء(.كانا)889الميتة

كذلكأم(.719)أجلىمنضبابيةألعوبةهووالحيرة

ولمعأم()739العلياالسهولمنحرفإيستوودأخرج

أم(،)769القانونعلىالخارجويلزجوسى،فيهكنجم

لثعلباأم(،089)بيلىوبرونكوأم(،)779القفاز

م(،)8391المفاجئةوالصدمةأم(،)829الناري

القلبانكساروقمةأم(،)859الشاحبوالراكب

أم(.)599ماديسونمقاطعةوجسورأم()869

فرانسيسكو.سانفيآر.جيإيستوود،كلينتولد

ام(.)559الخلوقانتقامشيالسينمائيظهورهأولوكان

مسلسلفينجمهلمعأم،669عامإلىأم959عاممن

روهايد.هوالويسترننوعمنتلفزيوني

دلتراجيدياكاتب.م(.ق456)525-إيسخيلوس

بشكلهاباقيةمسرحياتلهماتزالالإغريقية)المآساة(

سئمنهاتزاللا،مسرحية08منأكثركتبوقدال!!امل.

شديدفنانعنالسبعالمسرحياتهذهوتكشف.باقية

النضج.إلىالإغريقيةالتراحيدياقاد،والتدينالوطنيالحس

ممثلالتراجيديةالمسرحياتيؤديحصان،إيسخيلوسوقب!!
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زادوقد.برالجوفواقتراحاتلأسئلةفقطيستجيبواحد،

الحواراقي-اعمنمكنمما،أثنينإلىالممثلينعددإيسخيلوس

.الشخصياتبينسفبالتفاعلالذي،

الصراعفيتيتتركزبسيطةإيسخيلوسحثكاتكانت

العالم.تح!مالتيالإلهيةوالقوىماشخصيىإرادةبين

ذات،ثرةومؤرائعةبطريقةالتراجيدياإيسخيلوسكتب

المسرحيالكاتبفقطتمكن،فكريوتعقدرصينأسلوب

أعمالأشحثرومن.يضارعهاأنشكسبيروليمالإنجليزي

منبرمتكونالتي.م(ق)458الأوريستياثلاثيةإيسخيلوس

وهىوا-!ا،درامياعملاتشكلمسرحياتثلاث

المنتقمة.والأرواحالحمر،حاملووأجاممنون

الذي،ال!فإيسخيلوسحول،المسرحياتتلكفي

عندراماإلى،طروادةفىأجاممنونالملكعودةبعدنشب

هـسرحياتأما.الإلهيةوالقوةالإنسانيةالمعاناةبينالتوفيق

سبعة.م(ق)472الفرسف!الباقيةالأخرىإيسخيلوس

.م(،ق634)نحووالمتفمرعون(.مق4)67طيبةضد

حياةمنمتأخرةمرحلةفيكتبتالتيمقيدابرومتيوس

الأرجحع.علىإيسخيلوس

قربإيلوس!س،فيمشهورةلعائلةإيمسخيلوسولد

التي،ماراثونمعركةفيحارب،.مق094عاموفيأثينا.

.سفارعلىمهمانصراالإغريقيةالقواتفيهاأحرزت

المسرحية.:أيضاانظر

11القطيةالدائرةجنوبىتقعجزيرةالسلئدا

وتب،الشمالىالأطلسيالمحيطفىمباشرة

0501وجرينلاند،منالشرقإلى،كم032

النرويج.دولةمنالغربإلى

الصفأرضاسمأحياناآيسلنداعلىويطلق

تفضخمةجليديةأنهاربوجودتتميزلأنهاوذلك

(.والبراكينالبخارمنهاالمتصاعدالحارةللينابيع

الأواالمستوطنينأحدالاسمهذاآيسلنداعلى

وهوب،الساحليةالمياهفيالجليدمنظرأدهشه

بيدأالزمهرير.بالغطويلشتاءنزوحبعدالجزيرة

لهالمماثلةالبلادمعظممبلغالبردقسوةمنتبلغلم

الخلئلتد!تيارويقوم.الشمالأقصىفيبقعة

!شأرضأيضاهىوآيسلندا،الايسلندياسساحل

خااليومفيتقريباساعة24مضيئةفهي،الليل

دبشهرفيالفترةتلكمثلالظلاموتحنفهايوفيو،

الايسلنديينمنالعظمىالغالبيةويعيش

!امنرزقهميكسبونمنهموكثيرون،الساحلية

تعليب!مصانعفىبالعملأو،الأسماكبصيد

منترأوالسمكعلىأيسلنداصادراتكلتقتصر

شمالية

مدنحو

(--سا
لمر".صم

والنار،لح

مجاورة،

أطلققد

الذيئل،

يبتلعكاد

ايسلندان

بوصفهاا

معظمئة

نصف!

شمص،ل

!مبر.

المدنفي

إمابحر،

وتكاد،.

مستعمراتومن،النرويجمنشعوباستوطنتوقد

آيسلندا،البريطانيةالجزرسكانمنوالقراصنة،الفايكنج

عليهاسلطانهاالنرويجبسطتكما.م087سنةمنبداية

تحتآيسلنداوقعت،ام038سنةوبعد.م2621سنة

استعادتعشر،التاسعالقرنأواخروفي،الدنماركحكم

فيالداخليةالشؤونعلىالسيطرةالآيسلنديةالحكومة

مملكةايسلنداأصبحتام،189عاموبحلولالبلاد.

مالبثتثم،الدنماركدولةمعاتحادفيالذاتيبالحكمتتمتع

ريكيافيك،العاصمة.ام449سنةالتاأاستقلالهانالمثأن

نسمة.623.99سكانهاتعدادويبلغ،المدنكبرىهي

الحكمنظام

والشعب،جمهوريةدولةايسلندا.الوطنيةالحكومة

هوالجمهوريةورئيصر،ممنواتأربعلمدةرئيسهينتخب

لأنذلك،محدودةسلطاتهأنغير،الرسمىالدولةرأس

البلادشؤونيديرالذيهوالحقيقةفيالوزراءرئيس

السياساتوينفذيقترحالذيالوزراءمجلسيساعده

موافقةبعدالجمهوريةرئيسهؤلاءويعين.الحكومية

والشعب.للدولةالقوانينيسنالذيالبرلمانأي،الألثينج

منعضوا63بنمنعضواء4المباشربالانتخابيختار

بينتقسمفإنهاالمتبقيةالتسعةالمقاعدأما،البرلمانأعضاء

الأصوأتلعددمماثلةبنسبةللبرلمانالمنتخبينالأحزابممثلي

ومدة.الانتخاباتفيحزبكلعليهاحصلالتي

إلىنفسهيقسموالبرلمان.أربمشواتالبرلمانفىالعضوية

المجلسفيعضوا42و،الأعلىألمجل!رفىعضوا12

موجزةحقائق

فيك.يكيار:صمةلعاا

الآيسلندية.:الرسميةاللغة

كم،483الغربإلىالشرقم!مسافةأكبر2،كمأ0)0.3،:المساحة

كم.0002الساحليوالطريق،كم6،3الجنو!إلىالشممالومن

سطحمستوىفوقم911.2دالشنوكورهفاناارتفاعأعلى:الارتفاع

البحر.سطحمستوىارتفاعأقلالبحر،

الكثافة.نسمة002172":6991عامتقدير:السكانتعداد

.2كمانسمة3نيةلسكاا

مسنةإحصاء،الريففى%9والمدنفي%19:السكانتوزيع

نسمة.0002862:م2""أتقدير،نسمة0394202:ام079

وفلاحةالتبنوزراعةالأغنامرالماشيةوتربية.الزراعة:الريسيةالمحاصيل

المناعكة.والرنجةوالحدوقوالكودالكبلين:السمكعميداساتن،

،الأسمدة،الكهربائيةالمعدات،الإسمنت،الألومنيوم.والتعليب

الكتب.وتجليدالطباعة،الملابسصناعة،العذائيةالموادتعليب

واللونزرقاء،أرضيةعلىمرسومبيضاءحوافلهأحمرصليب:العلم

،الدنماركبعلمفيرمزوالابيضالأحمرأما،القومياللودهوالازرق

لأيسلندا.،السابقالحاكم

الكورونة.:الأسا!سيةالوحدة:العملة



آبسلندا514

ايسلندا

-طرق

-لهر

شلالخ!

لمحورهنا8

وطديةعاصمة!

الدحزسطعمستولىع!الارتعاع"

حزب:هيرئيسيةممياسيةأحزاب!شةوبأيسلندا.الأدني

تحالفوحزب،الديمقراطيالاشعتراكيوالحزب،الاستقلال

حزبثم،المدنيينوحزب،التقدميوالحزب،الشعبقوى

النساء.تحالف!

قبلمنمعينمدنيحا!-ايتولى.المحليةالحكومة

ك!!ح!-،القرىأهلىمنمثثلين،الوطنيةالحكومة

مشوات.أربعلمدةتنتحبمجالسالمدنتحكم.مقاطعة

مثلالخدماتتقديممهمةالمحليةالحكوماتهذهوتتولى

تمتلككما.القانونتنفيذبرامج،الطرق،الصحة،التعليم

،المالشؤونتديرأوصيد،قواربالمحليةالحكوماتبعض

.الأسماكتعليبمصمانعمثل

السكان

منأناسسنة0011منأكثرمنذايسلندااستوطن

البريطانية،الجزرفي،الفايكنجمستعمراتومنالنرويج

اتخذوبعضهم،السلتمنالمستوطن!تهؤلاح!بعضوتزوج

الايسلنديونيشبهالحاضرعصرناوفي.السلتمنعبيدا

وي!ظدأسكتلندا.وشمالوأيرلندا،النرويجشمالسكان

الساح!!،قربأسلافهممثلالانالايسلنديينكليعيش

قريباأوركيافيكفيالسكاننصف!يقاربماويسكن

حولالصغيرةوالمدنالقرىفيفتسكنالبقيةأمامنها،

.الجزيرة

تسمىإسكندينافيةلغةالآيسلنديونويتحدث

وهي،القديمةبالنرويجيةشبهاأقربلغةوهيالايسلندية،

نأاليوميستإإحفاده!االتي،لاسلافهمالأصليةاللغة

كتبتالتىوالأشعارالقصصويسر،بسهولةلها،يقرأوا

كما.الميلاديينعشروالثالثعشر،الثانيالقرنينني

أكثرأوأجنبيتينبلغتينالتحدثالآيسلندلينمعظمويجيد

والألمانيةوالإنجليزيةأصدنماركيةااللغاتعادةوهي

والسويدية.

منهمللواحدإنبل،عائلةاسماللايسلنديينوأجس

الاسميربطثانياواسما!"إنجا"!،أو"أسحير"!:مث!!أوأ!اسمأ

وهكذا،،للأنثىالثانيوالاسما،بالمقطعبالالنألا!الأوا!

أسجيراسمفإنجونزهووإنجاأسجير،والداسمكانفلو

".ألابنةجونزإنجا"هوإنجاواسمال!بنجونزأسجيرهو

يناديالايسلنديينجميعفإنعائلةأسماءلاتوجدولأنه

ولأنه.فيهخطألاسليموهذا،الأولبالاسملعضابعضهم

.الزواجعنداسمهاتغيرلاالمرأةفإن،عائلةأسماءلايوجد

إلى،نفسهالالمممالآيسلنديينمنللكثيرأننجدوهكذا

مهنةفيهايدونالهاتف!سجلفيالأسماءقائمةأنحد

.العنوانمعا!ممهاأواسمهإلىإضافةفرد،كل

الشابوبخاصة،الآيسلنديونيلبس.المعيشةأكلاط

بعضماتزاللكن،الغربىالزيالكبيرةألمدنافيمنهم

أحذيةويلبسن،طويلةسوداءثيابايرتدينسناالأكبرالنساء

سوداءتقليديةثيابابعضهنارتدتربماالأعيادوفي،متينة

فضية.أو،ذهبيةبخيوطموشاة

الضأنلحمطعامهمفيالايسلنديونويتناول

وهم.ال!خرىالبلادفيالناسيأكلمماأكثر،والسمك

مايسمىوبخاصة،المجففأوالمملحالسمكيفضلون

المقا!تىالايسلنديةالأطعمةوتتضمنوالقد.الحدوق

الحلوىأما.الخروفورأس،الضأنلحممنالمكونة

!ثحي!ا!لل!كر!،

لدا.آ.8

لحدص"دما3

نئنم!لمحلاءابريرلندأءكاكاأ!غ!

ثيأ!هنا*-3لشقادر6سد-!لمصه-داهـ"جوصحع!مىهـلر----.-.راولمح!زو-.ء

!،كأنجاف!ححص!إكأرراص3!احزلجدكانحزاكوباسكر9ألو!-حاا ..لم/لدو

-لمج!،برصداساطلالا"-؟سمافك+-ا
ي،فداكوحهسعل!4!6-لا!!أ.صر-دورقولنافالو

ء.-،!7ح؟ك!هودأ-3/.ردار!لد!ير/اباكاجر

جلربمنجر-ء؟!/!لمهـوص!-.لألابمم!صإسالا!

افحوافي

ءستيكسولمولمص01%كا7ر!"ع!!"لم-،؟-ا.سد

قكندورلا..،أ.نداهفدنا%\09!أ!مىلم!+ئحتي!خ!أالم-..ا

دكساثلو!بىبهساأ!لالجحوكود2ث!شكوكو،3مرأ!ر!جوبمو%

انس،ترفاألىحويوإتأ

لمجوونالو!ذاكمس!"،.هو

عاريكيافيكت!هـلمصأ".كور

!/!!..+،،ا--حكأ16

هـجرل!س-امتر(11)194كلص-كملمحو..شالالأإا

كوثالسه!5!11

!!ستمانايحار5ع!ةلىالشطالأظلدميالمحيضا"

ء!؟سورنسىجريرةسههابمالى111-

0001002003!يل
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سكاير،يسمىصنفمنفإنها،عندهمالمفضلة

!يماأشسبهوهوالرايب(،أو)الخاثراللبنمن

.والقشدةبالسكرعادةويقدمالزباديمما،

دكأمنكبيراقسطاالايسلنديونوينفق

المسالتلفازبأجهزةيمدونها،بمنازلهمالعناية

11واللوازم،الكهربائيةوالمطابخ،والثلاجات

بالعشبأتبنىالماضيفيالبيوتوكانت

و.فبالخشبالمدنفيأما،القرىفيوبالحجارة

العسهلمنليسالتي،بالخرسانةالبيوتغالبية

تكتسحالتي،العاتيةالرياحأو،الزلازلبفعل

واجهاتبطلاءالناسمنكثيرويقوم.عادة

الذ،الحارةالينابيعماءويستخدم.الملونةبالبويات

تدفثفيوعرضهاالبلادطولفيأنابيبفي

واتالفاكهةتزرعحيث،المحميةوالبيوت

والأزهار.

ألأن،التكاليفباهظةآيسلندافيوالمعيشة

الورقحتىالسياراتمن-الايسلنديونيبتاعه

مضاع!إلىالأسرتحتاجولذلك،الخارجمن

خارجيشتغلنالنساءومعظمأكثر.أوضعفين

والح!.وظيفةمنأكثريشغلونالرجالمنوكثير

الكاملة.الرعايةالعاملينالأبوينأطفال

الخطوبينوالشاباتالشبانمنكثيريعيمق

تلاتمتدوقد،الزواجقبلالفتاةأوالفتىأهلسقف

-أمنمالأويدخرانيعملانإذ،طويلةسنوات

طفلاآينجبونربماالأثناءتلكوفيمنزلهما.

يولدوآيسلندافيالبكرالأبناءمن%06منوأكثر

ومعظم.آبائهمزواجيتمأنقبلأيشرعيةغير

داقتصاديا،أنفسهميعدواأنبعدإلالايتزوجون

بتعمبالزواجمراسميقرنونالمتزوجينمنبعضا

وتنصيرهم.

و،الرياضةالايسلنديونيهوى.الترويح

أحواافيالشتاءطواليسبحونوهم،السباحة

الدالتالينابيعبماءمزودةخارجهاأوبيوتهم

علالتزلجأواليد،وكرة،السلةكرةالايسلنديون

يمس!المصارعةمنونوعا،القدمبكرةاللعبأو

والاة.والبريدج،الشطرنجيلعبونالناسمنوكثير

وليالنثر.وكذلكوحديثهقديمهبالشعرمولعون

للموسيقى.وفرقة،مسرحانريكيافيك

يدليالايسلنديينمنالعظمىالغالبية.الدين

اللوثرية.البروتستانيةالديانةوهو،الرسمىالدولة

البرأوالكنائص!،الحرةاللوثريةالكنائسإلىينتمي

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسةإلىأو،الأخرى

-هويصئ

باللبنسون

علىثلهم

ضوردة،

.لأخرى

هورجذس

تبنىلياحا

ميرهاتدا

حللسوا

لبيوتا

يحملي

ني،لمباا"

،تاوا!ر

كالعديد

يستورد-

دخلهاول

بيوتهن،

توليهومة

معاتحت

المعيشةث

تدبيرحل

طفلين.و

بطريقةن

الشباب

فإنذلك

أبنائهمد

جمخاصة

داخلنح!

يمارس4.

الجليد،ق

جليماط

جسلنديون

فيوجد

بدينشون

وبعضهم

تستانتية

حتىالسابعةسنمنالأطفالالحكومةتلزم.التعليم

أولئكعدافيما،بالمدارسللالتحاقعشرةالخامسةسن

القروية،الأماكنوفي.نائيةأماكنفييسكنونالذين

وأ،مدارسهمإلىللذهابالحافلاتالأطفاليتخذ

المعزولة،المناطقبعضفيأما.الداخليةبالمدارسيلتحقون

أسابيعلبضعةأخرىإلىمزرعةمنينتقلونالمدرب،فإن

فيالتلاميذيقضيهاسنواتستوبعد.الأطفاللتعليم

ئلحقون،الثانويةالمدارسفيوثلاث،الابتدائيةالمدارس

خمسلتعلمأربمشواتلفترةالخاصةالثانويةبالمدارس

الأقل.علىأجنبيةلغات

ريكيافيك.العاصمةفيالايسلنديةالجامعةتوجد

ومدارس،تجارةوكليات،المعلمينلتدريبكلياتوتوجد

المنزليوالاقتصادوالزراعة،والحرفالفنونمختلفلتعليم

البحريةللعلومومدرسةوالتمريضالبحريةوالهندسة

للموسيقى.ومعهد

السطح

نأغيرآيسلندا،أرأ!يمعظمعريضةهضبةتغطي

الساحليةالأراضينحوشديداانحداراتنحدرالأرضتلك

.الأعشابتكسوهاالتيالمنخفضة

الناستمدالتيالوحيدةالمنطقةالمنخففحة.الأرافى

فيمكنهناكينموفالعشبآيسلندا،فيالمعيشيةبحاجاتهم

الغذائية.المحاصيلبعضوزرأعة،الأغنامتربيةمنالناس

الساحلينحولالدافئالخليجتيارمنبعضويجري

الشمالي،الساحلمنأجزاءوبعض،والغربي،الجنوبي

خاليةالموانئفتكونء،الدفالساحليةالمنخفضاتليمنح

والصيف.العاممدارعلىللاستعمالوصالحةالجليد،من

درجةمتوسطيتراوحباردوالشتاء،لطفمعتدلهنا

ودرجةيوليو،شهرفيم11بينريكيافيكفيالحرارة

السنويالمطركميةفيهوتصليناير.فيالصفرتحتواحدة

سم.76إلى

ترتفع،المسالكوعرةجرداءهضبة.الداخليةالهفبة

صدع،ويجريالبحر،سطحمستوىفوقم762بمقدار

منجاعلاآيسلنداعبرالأرضيةالقشرةفيأنكسارأي

البراكين،فيهاتنتشر،الطبيعةعجائبمنبقعةالهضبة

والأنهارالبخار،منهايتصاعدالتيوالينابيع،والينابئالحارة

ماوعادةالمتألقةالمتوهجةالبركانيةالحمموحقول،الجليدية

هزا.الأرضالزلازلتهز

ناشرةبمبركانمائتيمنأكثرآيسلندافيثاروقد

تزاللاالبراكينوبعض.الهضبةعلىوالصخورالحمم

ثورانأولحدثالذيهكلاماونتبركانبجانبنشطة

تقعنشطةبراكينوهناك.ام489و4791عامىفىله
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أحدهاثار،الآيسلنديةالشوأطئمنبالقربالبحرماءتحت

جديدةجزيرةوكونآيسلنداجنوبفيأم639سنة

بركانثارأم73!سنةوفيسيرتسي.اسمعليهاأطلق

جزيرةسطحعلى،عامالافخمسةمنلأكثرخامداكان

فيالوحيدةالمدينةعلىإلاحممه!طولمهيماي،

إلىسكانهامن0053اضطرمماناييجار""فيستماالجزيرة

آمنة.أماكنإلىوالهجرةفجأةمساكنهمترك

وبعضالكبريتبخاروالحارةالينابيعآيسلندافيتوجد

الفوارةالحمةالمسمىالنوعمنهوالينابئالحارةهذهمن

أشهرمنوهيالهواء.فيالماءمنقنواتيطلقالذي

بارتفاعأطواءافىالماءتطهلة!التىآيسلندافيالحارةالينابيع

.م95يناهز

أعت!اوهذهالأرضر،امساحةثمنالمثالجوتغطي

وأكبر،الأماكنبعضفيكمأ2،سمكهايبلغالجليدية

الشرقي،الجنوبيمثيالذيجوكولفاتناهوالمثالج

فيالمثالججميعمساحةأي2،كم.1338ي!صسوالذي

حتىعمقاالمثالجهذهوحفرت.مجتمعةالأوروبيةالقارة

تقعضيقةطويلةومداحل،الفيورداتمنكثيرفيالقاع

أكورايريفيجيدةطبيعيةمراشئمحدثةالبحر،في

،الأرضفىحفراأ-جالمثاتلكوحفرتوايزفيوردور.و

الصغيرةالبحيراتفيهانتشرتوقدالريفترىأنكحتى

غربيجنوبفيأ!اقعةاثنجفالافاتنبحيرةوأكبرها

البلاد.

المناطهتبعضفيسنوياالمطرمنسم457نحوويسقط

تندفعأنهارإلىالذائبةوالمثالجالمطرماءويكون.الجليدية

الأنهار-أطوليجريكما،جميلةشلالاتمكونةبسرعة

أقيمتوقدآيسلنداجنوبعبركم142وطولهثجورسا

لاكساونهريضفافعلىالكهرومائيةالطاقةمحطات

.الجريانسريعىسوخ

فىجالفوس،هيآيسلندافيالشلالاتوأجمل

.الشمالفيديتيفيوسوالجنوب

الاقتصاد

اليسير،النزرإلاالطبيعيةالمواردمنآيسلندافيليس

منفقط%أنحوتشكلفيهاللزراعةادصما!!الأرض

يعتمدالتيبالأسماكفعنيةالساحليةمياههاأمامساحتها.

تقريباكليااعتماداآيسلنداوتعتمد.البلاداقتصادعليها

منماتحتاجهشراءفيومنتجاتهاالأسماكمنمبيعاتهاعلى

والموادالثقيلةوالمعداتوالأجهزةوالخضراوات،الفاكهة

ايسلنداوتقيم.الأخرىالدولمنامعتيرادهايتمالتيالخام

وروممياوالنرويجوبريطانياوألمانياأصدنماركامعتجارتها

الأمريكية.المتحدةوالولاياتوالسويد

الحرةالتجارةاتحادفيعضواآيسلنداوأصبحت

.أم079لمشةمنذالأوروبى

خم!مايقاربيقوم.الأسماكصيدعناعة

لاستهلاكهمالأسماكبصيدآيسلمدافيالعاملةالقوى

وتتخذ.الأسماكتعليبمصانعفىيعملونأو،المحلي

شبكاتلشدخاصةصيدقواربالسمكصيدفرق

حبالأعادةتستخدمكما،المحيطقاعبطهولالصيد

وزوارقصغيرةبخاريةزوارقمنموجهةللصيد،طويلة

وقداكم6الحبالبعضطوليبلغوقد،مفتوحة

أنواعأهم.صنارة02لأ...علىالحبليشتمل

والحدوقوالقد،،ال!صلينيصيدونهاالتيالأسماك

والرنجة.

وتقعأيسلندا،فيالصناعاتأه!السمكتعليبيعد

مصائتبريدوثمة،صغيرةتعليبمصانعالسواحلعلى

حيثوسيجلوفيوردور،،ريكيافيكفيالحجماكبيرة

فىليباعبسرعةيجمدأوويمل!السمكمعظميجفف

فييحفظالطازجالسمكبعضأنكما،الأخرىالدول

وألمانيا.بريطانياإلىويشحنالثلج

مزدهرةنضرصناعةبآيسلنداتوجد.الصناعة

الإسمنت،صناعةكذلكالصناعاتومن.وناجحة

والمنتجات،والأسمدة،الكهربائيةوالأجهزة،الملابس

!ملكتيرعملفرصيوفرآيسلندا،!يالصناعاتأهمالأسماكتعليب

الدوا!ة.تلكفيالعمال
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الصفيالعاملينثلثحوالىأنويلاحظ.الغذائية

النساء.

بمساعاصناعاتهاآيسلنداحكومةوتنمى

وإأمريحيةشركةأتمتأم689سنةففي.الأخرى

و،دياتورمايتيسمىمالاستخلاصالمصانع

قامن،الصناعيةالمرشحاتفيتستخدممعدنية

الألو!صاهرالسبعينياتاوأئلفيبدأكماميفاتن.

الألومنىمعدنبإنتاجسويسرا،فيمصنعللصهرفرن

مم%أ5نحوالمزارعونيشكل.الزراعة

00153قرابةالجزيرةفييوجدحيثآيسلندا

11معظمويربي.المنخفضةالأراضيفيمنتشرة

أوجلودها،ولحومها،صوفها،أجلمنالأغنام

كذلالمزارعونيقومكما،الألبانلمنتجاتالماشية

.الصغيرةألايسلنديةالخيل

!يالذيالتبنهوالرئيسيالزراعيوالمحصول

يستطعواوهم.لحيواناتهمعلفاالفلاحون

وذلك،عامكلالتبنمنثلاثةأومحصولين

شمسإشراقساعاتولطول،بغزارةالأمطار

مثالجذريةالنباتاتالمزارعونويزرع.الساطعة

منخاعة

الدول-ة

أحد،مة

مادةهو

بحيرة،

وهووم،

لعمكانقم

!زرعة،

فلاحين

لكثكذ

بتربيةث

ضخدمه

زراعةن

لهطول

الصيف

اللفتل

بعضأقام،العشرينالقرنمنالثلاثينياتومنذ.والبطاطس

فالماء.الحارةالينابيعمنبالقربالمحميةالبيوتالمزارين

زراعةالفلاحونويستطعتدفئتها،علىيعملالدافئ

وحتى،والعنبوالأزهار،الأخرىوالخضراوأتالطماطم

الموز.

خطوطآيسلندافيلايوجد.والاتصالاتالنقل

فىوالطائرةوالسيارةالحافلةالسكانيتخذولذا،حديدية

فإن،المدنفيالرئيسيةالشوارععداوفيما.تنقلاتهم

والحصباء.الحصىيعلوهاآيسلندافيالوق

المواطنينمناثنينلكلبسيارةايسلنداأهلويتمتع

إلىالمنظ!ةالخدمات،الايسلنديالطيرانويقدبمتقريبا.

ميناءانوكيفلافيكريكيافيكوفى.ألاطلسيوعبرأوروبا

أكرانيسالبحريةآيسلنداموانئوأهم،دوليانجويان

وكيفلافيك،وإيسافيوردوررفيوردوروهافناوأكورييري

ايسلندافيالأسرمنالعظمىوالغالبيةوسيجلوفيوردور.

فيمذياعوجهازتلفازوجهازالهاتفبخدماتتتمتع

الأقل.

الاتصالبوسائلالعالمأرجاءببقيةأيسلنداوتتصل

.الراديويوالهاتفالبرقمثلالحديثة

المدينة.قلبفىالعامةالميادينلأحدوالصورةللبلاد.بيالعرالجوي،الساح!علىتقعآيسلندا،مددوكبرىعمةالعاريكيافيك



آيسلندا518

تاريخدةنبذة

الذيأرناسعونإنجوأ!وراستوطنالباكص.ريضىالتط

.م087عامآيسلنداجزيرة،أتباعهمع،النرويجمنهرب

ومنالنرويجمننآخرومستوطنون!ماعدوقد

تعدادزيادةعلى،انبريطانيةالجزرفيأغاي!ضجامستعمرات

فينسمة2هلأ...مايقاربإلىآيسلندافيالسكان

أقامم039عاموبحلول.أضاليةاالستينالسنوات

برلمادأولوكانألثينجالمسمىالنيابيالمجلسالمستوطنون

إريكالأوائلاالمستوطن!تب!تمنوكان.أمحالمافي

يبحرأنقبلبضئممنينآيسلندافيعالقالذيال!حمر،

.م829سعنةجرينلاندإلى

عشروالثالثعشرالثانيالقرنينمشواتوتعد

عضودو!يآيسلندا.كأأسلأدبالذهبيالعصر،الميلاديين

عنأحساجاساقص!رسترأصسو-!شوريدودالفترةتلك

لى.الأوااهـمانيةأعبائلاأياممنالأبطالواالآلهةا

عشرأضالثاالقرنأوات!فيأمليةحربلارواستعرت

!شةوافة!الحربتلكالألتينجلنهيولحي.الميلادي

آيسلندا.علىحاكماالنروتملكقبولعلىأم262

وقعتأم038سةشيوالدنماركاشنرويجاتحدتوعندما

الدنماركي.الحكماتحتايسلندا

الخامصالقرنينلينبآيسلندانزل!.جسيمةكوارث

الميلاديعشرأضاسعاالقرنومنتصفالميلاديعشر

مننحبهماالسكادثلتينحوقضىإذ،ومصائبنوازل

أسدبلي،اأ!هاعوداأ!الأسود،الموتالمسمىالمرضرجراء

امعفمأدمرتوا.أ204سمةفيالجزيرةاجتاحالذي

والمقذوفاتالحممابفعلوالاشيةوالمزارعالمحصولات

الثامنالقرننهايةفياشبراك!تثارتعندماالبركانية

مايسدالطعاممنأسل!صانيبوتولم.الميلاديعشر

1783الفترةفيجوعامخهمأممثيروناومات،رمقهم

آيسلندااضطرتال!صارتهذهوحيال.م0971إلى

القرنأوائلوفي.للشعبلتوفيرهالطعاماممتيرادإلى

قيوداالدنماركفرضستعشرالثامنوالقرنعشر،السالغ

التجاركانإذآيسلندا،فيالتجارةعلىصارمة

بثمرالايسلنديينمنالسمكيشترونالدنماركيون

نتيجةوكانت،باهظبثمنالطعاميبيعونهمثمبخس

وإبان.مدقعفقرفيالايسلندي!تمنكثيرعاشأنذلك

تتمكنلمعشرالتاسعالقرنأوائلفينابليونحروب

فماتآيسلنداإلىالوصولمنبالطعامالمحملةالسفن

جوعا.الناسمنالعديد

عشر.التاسعالقرننهايةفيآيسلندافيالحياةتحسنت

أ!يلادياعشرالتاسعالقرنبدايةفيدمرشيءكلأنذأسك

ما874عاموفي.أم843عاملحلوأ!بنائهإعادةتمت

بهم،خاصدستورإصدارمنالايسلندي!تالدنماركمكنت

وأصبحتالماليةشؤونهمفيلالتسرفلهماسمحتكما

اتحدتأم819عاموفي.ذاتيتتمئبح!-المملكة

.الدنماركمعأيسلندا

الجيوشامشولتالثانيةالعالميةالحر!شي.الاستقلال

تماماعاجزلنالدنماركيونكانولما.الدنماركعلىال!لمانية

أرضفيالبريطانيةالقواتنزأتفقدآيسلندا،حمايةعن

علىالاستيلاءمنألمانيالمنع0491،1!شةآيسلندا

القواتمحلالأمريكيةالقواتحلتث!،الحزيرة

دلك.بعدالبريطانية

أصانيةاالعالميةالحربأثناءيطالبونالآيسلنديونبدأ

وفي.بلادهمفيالحكمعلىالسيطرةفيالحريةمنبمزيد

بقطعالآيسلنديالشعبمن%79صوت،أم464سمة

آيسلنداونالت.الدنماركمعأصسياسيةاالصااشوط!

.أم449يونيو7فيرسميةبصفةأستامااستقلالدا

الأمهيئةإلىآيسلنداانضمت.الحديثةالتطورات

عامالأطلسيشمالحلفوإلىأم،469عامالمتحدة

السواحل.لحراسةصغيرةقوةسوىايسلندا9ولامتملك94

احتفظتالأطلسىشمالمحلفأبرماتفاقوبمقتضى

جويةقاعدةفيصغيرةعسكريةلقوةالمتحدةالولايات

كيفلافيك.مربالقرب

بمدآيسلنداقامتأم،729و5891عاميب!!ر

منالأخرىالدولمنعتكما،الإقليميةمياههاحدود

علىبريطانيااعترضتوقدالحدود.هذهداخلالصيد

نألبثتماولكنالإقليميةالمياهفيالإجراءاتهذه

فمدتآيسلنداعادت،م7591مشةوفيارتضتها.

مرةالنزاعاندلعذلكعند،كم037إلىحدودها

حرب،بامعمالمعروفوهووبريطانياآيسلنداي!تأخرى

ال!يسلنديةالدوريةقواربأطلقتحيثالقد،سمك

وقطعتالبريطانيةالصيدقوارببعضعلىأضارا

عرضأم779عامبحلوللكنهصيدها،شمجكات

تسويةإلىالتوصلوتم،الدوليةالمحكمةعلىاشنزاع

آيسلندأحدودفىتصطادألابمقتضاهابريطهانياتحهدت

كم.037البالغة

الموسوعةفىصلةذاتمقالات

البطوليةالقصةالأوروبىالحرةاخحارةااتحاد

المتلجةشصائد،الإيدا

الأورودىلمجلسااضكار

ه!سلاالموارةالحمة

ري!صياليك



915يضلأا

مصور.(م5991-8981)لفردأ،يسنتيدآ

ومشا!الإخباريةالحوادثعنبصورهمشهور

المتكلف.غيرالتلقائىالتصويرروادمنويعتبر

الصسمصوريأوائلمنآيسنتيدكان

مقاسالأفلامذاتالتصويرالاتاستخدموا

التصويرآلةبالمشخدامالأحداثويستطئمصور

حدوثهحالللأحداثالسريعةالاسعتجابةهذه

يستمابحيثالمن!،تحديدمنالمصورالالاتهذه

.الصورةفىالهامةالتفاصيلإلىاهتمامهتوجيه

)الانبروسياغربفيديرشفيآيسنتيدولد

فيأالمتحدةالولاياتإلىذهبثمبولندا(،

-أ369منالحياةلمجلةمصوراعملحيث

لقطةاو...منأكثرالفترةتلكخلالوالتقط

المجلة.هذه

!أم(.799-191)6هانسإيسنك،

رئيسيةبصفةمعروفاأصبحمشهوربريطاني

ابتكر.الشخصيةفيالدقيقةالعلميةالتجريبية

الذكاء.وتقديرالشخصيةلفحصالمهمةالتجارب

وتعلمأبرلينفيإيسنكجورجنهانسولد

وأص.لندنجامعةفيحاضروقد.وإنجلتراوفرنسا

فيلندنفيمودسليمستشفىفيالنفسعلمقسم

5591فىلندنجامعةفيالنفصرعلموأستاذ

النذعلممجالفيالمشهورةالكتبمنكثيراإيسنك

البتروربمالأوكتانان!:.الأيسوأوكتان

(.البترولفيالأوكتاد

الجويالفغطتساويخطانظر:الإيسوبار.

.(المطاطء)كيياطلمطاا:نظرا0لأيسوبرينا

الأيسومترية.التمارينانظر:.الأيسومترية

قدشخصاأنع!ىيدلمكتوببيانالإصال

يثمكتوبابيانايكونوقدآخر.لشخصالمالمن

المعمصأومالكهامنانتقلتقدممتلكاتأوبضائع

تللانتقالأنعلىدليلوالإيصالاخر.شخصإلى

إيصالات:أنواعثلاثةوالإيصالات.بالفعلتمقد

منجزءبخصموإيصالاتنقدا،المبلغد!إذا

و!دفع،قدالمستحقالمبلغمنجزءايكونحين

نأوينبغي.الخاصالحسابمنكلهالمبابخصم

منجزءبخصمأوخاصا،الدفعكانإذاالإيصال

الشخصي.الحسابمنكاملاالمبلغبخصمأو

مريكيأ

.لقومار

الذينف

ملم.35

الصغيرة

وتمكن.

الناظرطع

فيتسزو

،أم،39

.أم719

لحساب4

نفصلم

ل!بحاثه

منكثيرا

ألمانياي

مديرصح

مأ146

كتبم.

حاترد)ا

مبلغادفع

نأإلىجر

عنهاؤول

ال!شياءث

مخالصة،

الحساب

يصالات

فييحدد

،الحساب

كانوإذا

إلاالإيصاليعطىفلاشخصينبنحسابمنأكثرهناك

والختومة،الموقعةالفاتورةوتقومنقدا.الحسابدفعحالةفي

.الإيصالمقام،الدفعخالصبخاتم

بهاتنتجالتي،الكيميائيةالعملياتمجموعةالأيص

الايضوشضمن.للحياةاللازمةوالطاقةالموادالخلايا،

العملياتوهوالبنائيالأيضأوالابتناء-أ:همامرحاتين

لتجميعالجزيئاتبدمجخلالهاالخلاياتقومالتيالكي!يائية

الهدمى،الأيضالتفويفاو2-و،جديدةعضويةمواد

علىللحصول،الجزيئاتبتحيمأثناح!هاالخلاياتقومالتي

بكلتا،الحيةالكائناتكافةوتقوم.الحرارةوإطلاقالطاقة

الأيضخاصةبصفةالمقالةهذهوتناقشباستمرار.المرحلتين

فيتتمالتيلتلكمشابهةالعملياتهذهأنإلآ.الإنسانفي

.ال!خرىالعلياالحيوانات

واتجاهمعدلفيالهورموناتتتحكم.الأيضضبط

الدرقية(الغدةتفرزه)هورمونالتيروكسينويحدد.الأيض

خاصةخلاياتفرزهاالتيالهورموناتأما.الأيضمعدل

النشاطمعظمكانإذاماتحددفإنها،البنكرياسفي

الجسمويقومهدميا.أوبنائيا،سيكونللجسمالايضي

وجبة.كلتناولبعد،هدميةمنهاأكثربنائيةبأنشطة

البنكرياسفيقوم،الدمفيالجلوكوزنسبةمنيزيدفالأكل

ويقوم.الإنسولينهورمونبإفراز،الارتفاعلهذابالاستجابة

وعندماالبناء.بعملياتللبدءالخلايا،بتحفيزالإنسولين

الإنسانعند-منخفضةالدمفيالجلوكوزنسبةتكون

هورمونيفرزالبنكرياسفإن-المثالسبيلعلىالصائم

منبالمزيدللقيامالخلاياالهورمونهذاويحفز.الجلوكاجون

.الهدمعمليات

معدلاسمليمالشخصحالةفيالأيضمعدليدعى

الأيض.ينتجهاالتىالحرارةمقياسوهو،الأساسيالأيض

والعمرللجنستبعالاخرشخصمنالمعدلهذاويختلف

الأيضمعدلالغذاءعلماءويقيعي!.الجسموحجم

الحرارية.السعراتمنالشخصحاجةلتحديد،الأساسي

الأيضمعدلالأوقاتمنوقتفيالأطباءاستخدموقد

الدرقية.الغدةإفرازنقصأوزيادةلاكتشاف،الأساسي

بشكل-الأطباءتمكن،العشرينالقرنمنالسبعينياتومنذ

فحوصبوساطة،الاختلاأ،تهذهتشخيصمن-عام

.الدمفىالدرقيةالغدةهورموناتمستوىتقيص

التفاعلاتمعظمتشتملللأيض.الأوليةا!لوافى

وأالدهنيةالحموضأوالجلوكوز،جزيئاتعلىالأيضية

لهذهالأساسيالمصدرالغذاءويعتبر.الأمينيةالحموض

الهضمعمليةخلالالأنزيماتتقومحيث،الجزيئات

إلىوالدهنيات،أمينيةحموضإلى،البروتيناتبتشطير



لأدبا،ليلإيطاا052

)النثوياتالكربوهيدراتووجليسرولدهنيةحموض

خاصة،بسيطةس!صياتإلىتحولهاثمومن(.والسكريات

الخلاياإلىونقلهاالم!صناتهذهامتصاصويتمالجلوكوز.

.الدمطريقعن

دمجطريقعنمعقدةمركباتينئالابتناءالابتناء.

بدمجالابتناء،أثناءالخلايا،وتقوم.أبسطجزشات

والبروتينات،البنائيةالبروتيناتلتكوينالأمينيةالحموض

الأنسجةواستبدالبناء،لإعادةالجسمويقوم.الوظيفية

فتقومأ!ظيفيةاتيناتاضرأما.البنائيةالبروتيناتبوساطة

الإنزيماتالوظيفيةالبروتيناتوتشمل.محددةبمهمات

انتيا!ضادةالأحسامار،الكيميائيةالتفاعلاتتسرعالتي

التيالهورموناتومعضم،الأمراضمقاومةفيتساعد

الختلفة.الجسميةالعملياتتنظما

إلىالدهنيةوالحموضالجلوكوزبتحويلالخلاياتقوم

فىالخلاياوتقومالابتناء.أثناءللطاقةمختزنةمركبات

لتكوينالجلوكوز،جزيئاتبدمج،والعضلاتأممبدا

فىالموجودةالخلاياوتقوم.جلايكوجينيدعىمركب

م،الدهنيةالحموضبدمجالدهنيةالجسماأنسجة

سلسلةخلاأ!ومنالجسما.دهنياتلتكوين،الجليسرول

منالفائضةأص!صياتاتحويايم!شالتفاعلاتمنمعقدة

جسمي.د!تإلىالأمينيةوالحموضالجلوكوز

والحموضالحلوكوزمنكلتحطيمعمليةالتقويف.

وإنتاجالطاقةعلىللحصولالأميميةوالحموضالدهنية

إماالتقويضعمليةفيتدخلالتيالمركباتوتأتي.الحرارة

تحطيمعمليةمنأوحديثا،هضمهتمالذيالغذاءمن

الجسم.بروتينتحطيممنأو،الدهنأو،الختزنالحليسرول

تحللتدعىالأولى.بمرحلتينالجلوكوزتقويضويمر

يتحطمالسكرتحللوفي.الأكسجينبدونوتتماالسكر

منبسيطةكميةويطلقالبيروفيكحمضإلىالجولوكوز

حامضفإنموجوداالأكسجينكانإذاأما.الطاقة

)أ(.التميمأسيتيليدعىمركبإلىتحويلهيتمالبيروفيك

التيالحلوحصز،تقويضعمليةمنالثانيةالمرحلةوتبدأ

منسلسلةتحدثكربسدورةوفيكربس.دورةتدعى

مع)أ(التميمأسيتيلبدمجتقومالتى،الكيميائيةالتفاعلات

والحصولوالماء،الكربونأكسيدثانيلإنتاجالأكسجين

الطاقة.على

مرحلتينعلىتشتملالدهنيةالحموضتحطيموعملية

إلىلدهنيةاالحموضبتحويلالخمائرتقومأولآأيضا.

كربس.دورةإلىذلكبعديدخلالذي)أ(،التميمأسيتيل

كقواطععامبشكلتستخدمالأمينيةالحموضنومبن

كميةيستخدمقدالجسمأنإلا،الجديدةالبروتيناتلبناء

للطاقة.كمصدرالأمينيةالحموضمنالحاجةعنزائدة

فىكيميائىبشكلالأمينيةالحموضهذهتغييرويجب

ذلكبعدوتحطيمها،يتمأنقبلالأخرىوالأنسجةاش!جمدا

كربس.دورةتدخلأنيمكنها

التقويضعمليةأثناءالمطلقةأطاقةامن%06وتتخذ

الروابطفيتخزينهافيتمالمتبقيةأطاقةاأما،الحرارةشكل

ثالثيدعىمركبفيالذراتبينماتربطالتيالكيميائية

الجسميحتاجوعندما.ب(.)أ.تأوالأدينوسينفوسفات

الطاقة.وتحريرالروابطبتحطيمالإنزيماتتقومالطاقةهذهإلى

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

الغداءالحليةيدالإيتمر

التمفص!قياسأ!دهـقيةااعدةاما!وتاسيوا

روأئعالإيطاليال!دبيشمل.الأدب،ليال!!

.الميلاديعشرالثالثالقرنبداياتمنذكتبتعديدة

علىدائمأثرلهاكانمهمةثقافيةحركاتعرزأنهكما

قوميةلغةالإيطاليةاللغةتصبحولم.أخرىقوميةآداب

خصائصإحدىفإنذلكومع.أم087عاملعدإلآعامة

الطويل.تاريخهخلالموحدةلغةلهأنالإيطاليالأدب

فيكبارإيطاليينكتابثلاثةلأنالتوحيدهذاحدثقدر

وبتراركاليجيريدانتىهمالميلاديعشرالرالعالقرن

اللهجةعلىمبنيةبلغةكتبوابوكاتشيووحيوفاني

قلدتولقدفلورنسا.أهللهايتحدثكانالتياضس!صانيةا

فيهدرجالذيالوقتفىقرونلبضعةوأعمالهملغتهم

.عديدةمنطوقةلهجاتاستعمالعلىالإيطاليون

الوسطىالعصور

عامنشأالإيطالىالأدبأنالعلماح!بعضيعتقد

أنشودةالأسيسيفرانسيسالقديسكتبعندماأم225

اللغةفيأدبيةكتابةأولالقصيدةهذهوكانت.الشمس

الدينيةالمشاعرعنتعبروكانت،اللاتينيةمنبدلآالدارجة

.الأدبفيإيطاليصوتأولتعدلهذاللجماهير،

بلاطففىاخر.إيطالىصوتترددصقليةوفي

الأولالنصفخلالباليرموفيالثانيفريدريكالإمبراطور

المفكرينمنالكثيرتجمعأطيلادي،اعشرالثالثالقرنمن

ذإالصقليةاللدرسةباسمهؤلاءعرفوقدوالشعراء.

قصائدقصائدهموقلدت.مهذبةصقليةبلهجةكتبوا

ابتكروقد.الأوائلالتروبادورشعراءبهاتغخىالتيالعشق

وهيالسوناتةمثلالشعرمنجديدةأشكالآالشعراءهؤلاء

جدا.قصيرةقصائد

الثانىفريدريكبنمانفردبوفاةالصقليةالمدرسةتفرقت

نأإلا.صقليةفىأسسياسيةاالقوةوانحطاطأم266عام

وخاصةالاخرونالشعراءيحتذيهنموذجاأصبحتأعمالها
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لماالاست!شمسانأرزوداغيتونلاقىوهناكتسكانيا.في

واحدأنفيوالغامضةالواقعيةبلغتهالحبفيشعرمنكتب

أوفغويفزليغيدوالشاعرالفنيةريادتهعارضوقد.

بالأسلوببالإيطاليةماعرفمؤس!رغوينيزليويعد.بولونا

لشعرب5بعداأضافم!رسةو!الجديد،السلس

النساءطالمدرسهذهشعرأءأعتبرحيث.التقليديالعشق

الفهمامذاوأثر.الفضيلةمصدروالحبملائكيةمخلوقات

على،ف!عذببأسلوبعنهعبرالذي،للحبالجديد

غيدو!فالكانتىخاصوبشكلفلورنساشعراءبعض

الكوميدياسساعدتوقد.أليجيريدانتيالشابوالشاعر

ا!.نجازاتأروعأحدوهيلدأنتيام(132)الإلهية

الأدبية.الإيطاليةاللغةتكوينعلى،الشعرية

النهضةوعصرالإنسانيةالنزعة

في%وليدةومواقفأفكارنشرعلىبتراركشجع

،الميلاديعشرالرابعالقرنمنتصففيالإيطاليالأدب

سعت1!ةحروهيالإنسانيةالنزعةتأسيسعلىوساعد

انظر:د.الفمأهميةوتأكيدالكلالمميكيةالثقافاتإحياءإلى

إلا.فللهبمؤلفافمحظمبترارككتب.الإنسانيةالنزعة

منمجهصعةوهوالأغانى(،)كتابكالزونيرفىأنه

لوراقسمىلامرأةحبهعنتحدث،الإيطاليةباللغةالقصائد

.قرونلعدةيحتذىنموذجاأصبحتجميلةبلغة

كتباعقدبوكاتشيوجيوفانيالحميمبتراركصديقأما

الديكارائرفألفأنهإلآ،باللاتينيةمؤلفاتهبعضالاخرهو

وتصورا.الإيطاليةباللغةأم(-9431353)حوالىميرون

ش!خصياتقصيرةقصةمائةمنالمؤلفةالمجموعةهذه

والفكاهة.الواقعيةمنبكثيرالعصرومشاهد

باللاتينيةالمكتوبالإنسانىالأدبسيطرةالمشمرت

الخامصالقر)طمنالثانيالنصفحتىال!يطالطالأدبعدى

فيالدارجةباللغاتالأدبإحياءوتركز.الميلاديعشر

بلاطفيالكتابمنرائعةمجموعةظهرتإذفلورنسا

مديتشي.ديلورنزووالسياسيالشاعر

مزجأ!ذيابوليزيانوأنجيلوبرزالكتابهؤلاءبينومن

شعريةمقاطلحمؤلفهفيبالدارجةالكلاسيكيةالتقاليد

البطولية!القصاغمنبولتشيلويجيسخركماللمناظرة

ماجيور،جانتمورالثانيةالساخرةملحمتهفيعصرهفي

ام(.483-ا)478

منأ.خرىأجزاءفىمهمأدبىنشاطأيضاحدث

فييعملكانالذيبولاردو،مارياماتيونظمإذإيطاليا.

بعنوانالتامةغيرالفروسيةقصيدة،الشماليفرارابلاط

جاكوبوكتبنابوديوفيأم(.)487العاشقأورلاندو

هذاضمأم(.405-ا105)أركاديامؤلفهسانازارو

أوروبيينمؤلفينعلىوأثرونثرئارعوياشعراالمؤلف

أوأئلحتىاستمرتالإنسانيةالنزعةأنومع.عديدين

المكتوبالأدبأهميةأنإلآ،عشرالميلاديالسادسالقرن

نيقولوكتابواعتبرباطراد.ازدادتالدارجةباللغة

(ام532عامطبعام513عام)كتبالأميرمكيافيللي

وهناك.السياسيةالعلومفيالعالميةالمؤلفاتأشهرأحد

للكاتبفيوريوسوأورلاندوهوالفترةلهذهآخرمهمعمل

وعامام152عام)روجعام(،51)6أريوستولودوفيكو

منكتبماأعظمالقصيدةهذهكانتولربماأم(.532

لآورلندواستمرارحبكتهافيوهي.الفرولمميةفيقصائد

وع!باسمخريةمليئةأنهاإلأبوياردو،للشاعرأناموراتو

كتابمؤلفهفيكامشيليونبالداسارييصفحوأر.شكل

الأعلىالمثلأم(528عامنشرام،)518البلاطرجل

اروحي.والجمالالمهذبالبلاطلرجل

الكتاببدأالميلاديعشرالسادسالقرنأوائلوخلال

بتراركلغةمنوالعلىلغتهمينعسجونالإيطاليون

بسببرئيسيبشكلالتطورهذاحدثوقدوبوكاتشيو.

بتراركشعروأصبحوبمبو.لبيتروالنظريةالخلاقةالمؤلفات

الروحي.الحبفيعديدةقصائداحتذتهالذىالنموذج

الميلاديعشرالسادسالقرنمنتمكمفحوالىوفي

الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسةفىتجديديةحركةأحدثت

انظر:.الفنونفيتغييراتالمفمادالإصلاحباسمعرفت

الشكليةبالمظاهرالاهتمامحلفقدالمضاد،الإصلاخ

للنهضة،الأعلىالمثلهوالذيالانسجاممحلفيهاالمبالغ

التكلفىالأسلوبباسمعرفأسلوبذلكعنونجم

الفيلسوفلأرسطوطاليس،الشعركتابإحياءوأدى

وهذأ.الأدبطبيعةحولنقاشفتحإلى،القديمالإغريقي

القائلةبفكرتهوبقاعدتهالحديثالأدبيالنقدأمدالنقاش

أيضاالإيطاليةالمسرحيةتطورتوقد.للواقعتقليدالفنإن

باسمعرفماخاصوبش!!عشرالسادسالقرنخلال

.الارتجالعلىمبنيةكوميدياوهىأرتديلالكوميديا

العقلوعصرالباروكفترة

الأوضاعكانتالميلاديعشرالسالغالقرنحواليفي

فيتسببمساعداعاملاإيطاليافيوالسياسيةالدينية

اسميطرةوفرنساأسبانياحاولتإذفيها،الأدبانحطاط

فيالباروكفترةفيبوضوحالأزمةوظهرتإيطاليا.على

فيهاخسرتالتيالفترهوهى،الميلاديعشرالسالغالقرن

بعضكتبتذلكمعولأوروبا.الثقافيةقيادتهاإيطاليا

الأسطوريةمارينوتيستاجيامباقصيدةمثلالأدبيةالروائع

الباروكفترةنتاجومنأم(.)623أدونيسبعنوانالطويلة

وكتابجاليليو،كتبهالذيوالعلميالواضحالنثرأيضا
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أسذياأم()623كمبانيلاتوماسوأطكاتبالشمسمدينة

فيلسو!.كاهنيح!صمهمثاليامجتمعاالمؤلف!فيهيصف

أصامناالقردفيمعيمة3شترخلالأدبيةنهضةحدثت

تصارعأصثسعراشفي.العقلعصرسعميتالميلاديعشر

الأسلوبمعبأرحصاديايعر!تعقيداوأقلأسهلأ!علوب

مواضيعمتالمشاسيوبيتروحجففقدتعقيدا.الأكثرأصاروكىا

التيالكلماتفيوذأكأررارجاالذوتلتلائ!اكلامميكية

ارتدأ!الكوميديانيجولدوكارأ!وامشبدلللأوبرا.كتبها

شيالمتو!مطةالصبقاتاصوروقدتماما.فؤلفةبمسرحيات

الكلاممي!جةالمألمماةألفييريفيتوريووأعاد.كثيرةمؤلفات

مؤلفهد!!اريامميزارشتبووغيرها.أم()782مولفي

بشدةيهاح!اوشيها()1764والعقابالجريمةحول

لارينىجوسيبقصيددوهاجمت،الإعداموعقوبةالتعذيب

أغارغةايقةأ!ااأم(76أ-د)763اليومبعنوانالناقصة

أيامه!ا.النبلاءدهايمضىالتي

ل!تالتوازلىخلة!!غبةأدتعشرالثامنالقرننهايةوفي

)اكلالإشيةالجديدةالكلاسيكيةرتصوأإنىأضقليدواأحقلا

شوسكولو.يوحوهوالرئيسيحاتبهاوكان(.المحدثة

الرومانسية

العق!،شوقأمحاطفةارفعت!ةحرالرومانسيةسانت

قدر.العالميةفوقأنحردصةواالأسعاطير،افوقالقوميوالتاريخ

التهـرنأوائ!فىماخسيةأهـو1صةالحرأجرنالإيطاأحضابااعتسق

أف!!اربعفرصر!صةالحروقيشاممت،الميلاديالتاصئكشر

أضحرراوسياسيااجاإيصاتوحيدإلىأدتالتيالوطنيةالحركة

اسمبالإيطاليةعليهااطلة!والتيالأجنبيةالسيطرةمن

)1827انحطوبروايةوكانتريزورجيمنتو.

كاتبأكبر،مانزونيأجمساندورأأطكاتبأم(842-أ084

القيماتمجدتاريخيةإيطاليةروايةأول،رومانسيإيطالي

المأساوبةاحسرحياتوكانت.الإلهيوالعولىحالعدل،الدينية

وأم(082)كارماجنوولاكونتمثلمانزونيكتبهاالتي

المبادممئىمنتتحررمسرحياتأولأم(82)2أدلشي

وهوالفترةهذهشعراءأكبرأحدوقدكتب.الكلاسيكية

هذهتعبوأم()836أغانبعنوانمؤأغاليوبارديجياكومو

الإنسانية.أطبيعةانحومأضشاؤاشديدةنظرةعنالقصائد

عدمأم087عامإيطالياتوحيدعمليةصحبوقد

وتركزت.سياسيواضواباجتماعيالحمتقرار

إيطالياأمجادإلىالحندبفيإماللوضعالأدبيةالاستجابات

مفهوما.أمراالجديدةإيطالياجع!محاولةفىأوأخابرةا

ذإكاردوشيجيوسوالشاعرمناسعتجابةأولوجاءت

منوبدلا.اشومانسيةالعاطفيةللمبالغاتاحتقاراأبدى

وجاءت.الوطنيةللقيمكلالمميكياتمجيداشضلذلك

عرفتالروايةفيواقعيةحركةش!ولعلىالثانيةالامشجابة

هذهأعضاءوصفوقدفاريسمو.باسسالياإيصاأفي

الفقراءوعاطفةحياة،موضوعيةمنأم!شبما،شةالحر

هذهكتابأبرزفيرجا،جيوفانيصوروقد.والمهاجرين

روايةفيالصقليينالسمكوصائديأغلاحينا،كةالحر

ساركماأم()881الم!ثملةلشجرةالمحاذيالبيت

القيمتمجيدفي!اردوتشينهعلىأنونيزوديجابريلي

صوفيصدىذاشمعراماسكوليجيوفانىاو.التاريخية

أسلاحهت.االشعرمنالكثيرفيأثر

العشرونالقرن

بحركةالعشرينأغرناأوائلفيلىالإيصاأالأدباتاثر

بيانمارينتيشيلبوتوماسوصتصرقد.المستقبليةتدعى

اللغةاستعمالإلىالبيانهذادعاوأم(.09)9المستقبلية

وكتب.وعنفهالآلةعصرسرعةأضمجيداطساس!المجازر

علىركزتومسرحياترواياتبيرانديللولويجى

هذهوتبرز.الواقعوعبثالشخصيةأ!ويةامثلمواضيع

المواضئنفسهاوتظهرسفيفو.إيتالرواياتالمواضئفى

يوجينيوالشعراءمؤلفاتفىالفلعسفيأضشاؤمبامقرونة

،الميلاديالعشرينالقرنفيالبارزالإيطاليالشاعر،مونتال

أونجاريتي.وجوسيبكوامحيمودروسالفاتوري

عامالثانيةالعالميةالحربانتهاءلعدسنةعشرينولمدة

البلادأدبتنظيمإعادةالإيطاليونأش!ضاباحاولءأ459

وكان.الجديدةبالواقعيةعرفواقعىأسلوبحعسص

ضمتوقد،الحرببعدمافترةمؤلفيرائدرافياموأضتو

بافيسمميزارأمثالروائيينالكتابمنالمجموعةهده

فيتوريني.وإليوبراتولينىوفاسكو

منال!صيرالإيطاليونالكتابأجرىلاحقةفترةوفي

جاداإميليوالروائيالكتابهؤلاءب!تومن.التجارب

آخرونمؤلفونوهناك.باسولينيباولولييروالشاعر

إتالوكالفينوالروائىمثلالعشرينالقرنأواخرفيمهمون

فو.داريوالمسرحيوالكاتب

الموسوعةفىعلةذاتمقالات

تراجم

يصلقدا،سيسيلأالسي!فراكراتس

يتوبيميد،تشيكرويحيو!ا،تتيولوكا

يرتولفاسا،ودسيمواحصيحىلو،يللوندالير

نيقولو،ميكيافلليأليحيرىدانتي

صلةذاتأخرىمقالات

احسرحيةالحهضةعصرإيطاليا

الإساليةالزعةالإلهيةااعوميدياااحلعةا،ليةالإيط

قعيةلوااا!ستقسليةنسيةلروماا



أمبيزكورتيامشتىمثلعديدةمشاتفيهالإيطاليالريف

المشهوروالفن،التاريخيةوالمدد،المشمسةالرلفيةالساحلية

الإيطاالجمهورية

بترازوتشتهـرأوروبا،جنوبىتقعدولةإيطاليا

كما.،الكثيرةالطبيعيةومناظرهاالمتنوعالغني

مرالكثيرمتاحفهاوفي.الفسيحةالميادينمدنها

الرملببالشواطىءإيطالياوتمتاز.الشهيرةالفنية

وتفقممها،الجليديكسوالتىالشاهقةوالجبال

.الكرومومزارعالخضراء،المروججوانبها

شمكافيأطويلاالحذاءإيطالياجزيرةشبهتشبه

أورجنوبمنالمتومعطالأبيضالبحرداخلتمتد

ويووالنمسا،وسويسرا،فرنسا،الشمالمنتجاور

سرديبهمالهاتابعتانجزيرتانولإيطاليا)سابقا(.

!هما:مستقلتاندولتانأراضيهافيتوجدكما

مارينو.سانوجمهوريةروما،فىالفاتي!طن

والمحخعضات،التزلجحيثالألبمنحدراتجعلتوقد.الألبجمالفييمعالديو

العالم.فيالسياحيةالبلدادمقدمةفيإيطاليا،الجميلوالمعمارعالميا،

الثقافيثا

فيننتشر

الأعمال،

الدافئة،؟

علىحدر

ها،حيث

وهي.-وبا

فياغولححلا

وصقلية،

مدينة.ولة

هما،الجبالمنسلسلتانإيطالياأغلبعلىوتشرف

فيتمتدفالألبالأبناين.جبالوسلسلةالألبجبالسلسلة

منالأبناينجبالتمتدبينماالبلاد،منالشماليالجزء

إلىالجزيرةشبهتشطروكأنها،الجنوبنحوالشمال

شطرين.

منمأخوذةالبلادهذهعلىأطلقتالتيإيطالياوكلمة

كانواماوهذا،المراعىأرضوتعنيالقدماء،الرومان

إيطاليا.جنوببهيسمون

مثل،العالمتاريخفىالمشهورةالمدنبعضولإيطاليا

قبلالرومانيةالإمبراطوريةمركزكانتالتيالعاصمةروما

وطناكانتالتيفلورنسا،مدينةفيهاكذلك.!شة0002

اشتهرتالتي،البندقيةومدينة،العالميينالفنابنمنلعدد

!

--
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موجزةحقائق

روما.:صمةلعاا
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.نوابمجلسوالاخرشيوخمجلعهرأحدهمامجلسين

إيطالياجمهوريةرئيسينتخب.الجمهوريةرئيس

ويجب.سنواتسبعلفترةوذلك،اكبرلمانمجلسيبوساطة

ومن.الأقلفيسنةخمسينالجمهوريةرئحسعمري!ضنأن

يؤلفالذيالوزراءرئيسيختارأتالرئيسةأوالرئيسسلطة

إجراءإلىوالدعوةأجرلماناحلسلطةوللرئيص!.الحكومة

الأعلىالقائدمنصبالرئيسويتولى.جديدةانتخابات

.الحربإعلانسلطةوله،المسلحةللقوات

مرضهحالةفىولكن،نائبالإيطاليللرئيسوليس

ماتإذاأما.المنصبمهامالشيوخمجلعم!رئيسيشولى

رئاسية.انتخاباتفتجري

الوزراءمجلسرئيسيحدد.والوزارةالوزراءرئش
الإيطالية.الحكومةفىشخصيةأهموهو،الثموميةأسسياسةا

نأمنولابد،البرلمانأعضاءمنالجمهوريةرئيسويحتاره

والوزارةالوزرأءرئيسويدعى.اختيارهعلىالبرلمانيوافق

بالحكومة.رسميا

ومجلسالنوابمجلسمنالبرلمانيت!صن.البرلمان

أعضاءعددويبلغ.متساويةسلطاتالمجلسينولكلا،الشيوخ

أعضائهفعددالشيوخمجلسأمانائبا.063النوابمجلس

مدىدائمينأعضاءخمسةإلىإضافة،المنتحبينمن531

الدقية.فيماركوسانميدان

!!!



الإيطاليالتايرول

رؤساءانلفإنكذلك.الجمهوريةرئيص!يعينهمالحياة

مدىالشجوخمجلسفيأعضاءيصبحونالسابقينالجمهورية

النوابومجاسالشيوخمجلسفيالعضويةفترةوتمتد.الحياة

البرلمان-لفيالحقالجمهوريةلرئيسلكن،مشواتلخمس

.جديدةانتخاباتلإجراءالدعوةمعالدورةانتهاءقبل

إيطالياتعرضتام489عاممنذ.الوطنيةالسياسة

لمحيانألىةمنكثيرففي.الحكوماتفيكثيرةلتغيرات

الأزماتكثرا!بسببواحدةسنةمنأكثرالحكومةتمكث

السابقة4الحكوكلأعضاءبعضكانماوكثيرا.الداخلية

هناك!أنتولذلكتعقبها،التىالحكومةفييشاركون

المتعاقبة.الكثيرةالحكوماتأعمالفياستمرارية

.ينتخبونولاالإيطاليةالمحاكمقضاةكليعين.المحاكم

المحكمة!بأعضاءهمالذينقاضياعشرالخمسةعداوفيما

اهـضحاناتعلىبناءالإيطاليونالقضاةيعين،الد!متورية

وزيرإثهـافتحتالمحاكمجميعوتعمل.مدنيةخدمة

الأءلمى.2القضامجلسيدعىللقضاةومجلسالعدل

كلإ-!بارياالمسلحةبالقواتيلتحق.المسلحةالقوات

فيشهراعشماثناالخدمةومدةعشرد.الثامنةسنبلغمن

البحرية.فيشهراعشروثمانية،الجويةوالقواتالجيش

حوالىالعاما!نالإيطاليةالمسلحةالقواتأفرادعددويبلغ

شسخص.000،093
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السكان

مليون58حوالىإيطالياسكانعدديبلغالجذور.

المدنوأكبر.حضريةأماكنفيمعظمهميعيش،نسمة

فىويسكنوتورينو،ونابوليوميلانوروماهيالإيطالية

شخص.مليونمنأكثرمنهاكل

مثلإيطاليا،فيالصناعيةالمناطقفيالسكانيزدحم

البلاد،منالغربيالشمالفىوليجوريالومبارديإقليمي

المناطقفيالسكانعددويقل.الجنوبفيكمبانياوإقليم

.والجنوبالشمالفىالجبلية

تظهرلمالشمرينالقرنمنالثمانينياتأواسطومنذ

قليلةعائلاتوهناكتقريبا.إيطالياسكانعددفيزيادة

زيادةإلىالسكانيميلالجنوبوفي.طفلينمنأكثرلها

شمالىفييعيشونالذينأولئكمنأكثرالإنجاب

إيطاليا.

89%حواليإيطاليةأصولمنالمنحدرينعدديبلغ

الأقليةفهي،العرقيةالأقلياتأهمأماالبلاد.سكانمن

الإقليموهو،اديجألتو-ترنتينوإقليمفيتعيشالتيالألمانية

السكانيةالكثافة

ويشكل.المدنفيرئيسيبشكلإيطاليافيالسكانيةالكتامةتزداد

.بالسكاناكتظاظااجاإيطامناطقأكثرإيطالياشماليفيبونهروادي

اللرىالحصريةالمراكر2كملمحيلسمة

لسمهملبور2صأكنر.0001صأكنر

سممةصليو!2إلىمليو!أ002-00010

لسمةمل!يأم!أقلء002-05"خع/كا-

05م!أقل

!صء

جويرعا،3؟3يرجم

لى!+ءكاع!ى4ىح!بهحبرع-

،برء!-"-،!ركاكرزر"،ءكاكا7ترشمتا

لأثورف!لميمعأ!لأكأ3!ء-ل!قيه

سكه!قبنكس!أ!3!هيلأصتنور.-ازركا،.ع

كا"الا!اتلأدك!أ*بمبئءا!!لأ-6لأ

عيمييه!م!/3!ءيرء،كر*!

،كا!غ!،-

،"!كاكاكأء*

3كئ!ء!لأ-!

لأ!جب

زوهلأى!-!لملاأايئح!3

ماو"عكأتي!لاءكا!لمجلإوفي-يبار

ئبرلأ،ءكأى3+"!ابم!بز!!أ!!لاكا!كا،صكا

ور!لوليلاكا1يررر،3ص.صكا

قي2؟ء.ص!!لاىل!ولوع

!ص*!االم*!وعاع

!نر!!صكاليااليالتيرالبحر.عكابربرصبركا

ليرموبا:كاء

المتوسطالأبيضىالبحرءكا؟!!كا!

برى/4إقيلأبمم!ءحميهر*/؟-بركاتا.

!+ص!كح!!كاكا!؟لاالأا-
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المواطموريؤمومدلها.أجاإيصافيالمألوفةالماظرمناللكشوفةالملطاعم

الحصرية.،لحياةويمعمودلديدةوجاتلتاولالمطاعمهذه

المنارلوترى.أمالفىم!بالقربالتيرانىالبحرعلىبوزيتانوقرية

المشحع.شىالصحورعلىأحيصاءا

الإمراطوريةأيامالروماقيالمع!اريةالهحدسةلمساتأشهرلتطهصباقيةرالتماالتيالروماليةالمماليأهممنيعدروماوسطلىالموحودالكولوسيوم

العمى.الإيطاليةالحريرةبتارلشهيدكروالمسى.الرومانية

علىيعيشونالذينوالسلوفيونالنمسا،يجاورالذي

الذينوبعض،السابقةويوغوسلافياإيطاليالينالحدود

داوستاواديفىويسكنونفرنسىأصلمنينحدرون

والسويسرية.الفرنسيةالإيطاليةالحدودمنبالقرب

الفرنسيةاللغةشأنشأنها،الإيطاليةاللغةتنتمي.اللغة

اللغةأنالمعروفومن.الرومانسيةاللغةإلى،والأسبانية

عنتفرغتالتيالمتعددةاللغاتإحدىهيالرومانسية

اللهجةمنمتفرعةإيطاليةلهجةوهناك.اللاتينيةاللغة

الحكوميةالمدارسفيعامبشكلالآنتستخدمالتسكانية

اللغةتصبحأنعلىذلكساعدوقدوالتلفاز.والإذاعة

فتتحدثالحدودعلىتعيمشالتيالأقلياتأما.الرئيسية

والسلوفينية.والفرنسيةالألمانيةبلغاتها

المعيشةأنماط

فيعنهاإيطالياشماليفىالحياةطرقلختلف

مجالفيوأفضلتطوراوأكثرأغنىفالشمال.الجنوب

.الجنوبمنالتصنيع

إيطالياسكانثلثيمنأكثريعيش.المدنفيالحياة

فيمعظمهمويعيش.الحضريةالمناطقفي%()96

وهناك.شققوفى،المسلحةالخرسانةمنمبنيةمجمعات



لياإيطا

السياسيةالخريطة

وطنيمتنزه

دوليةحدود-

إقليميةحدود--

رئيسلةطرق-

طرق-

حديديةلسك-

وطنيةعاصمة!

إقليميةعاصمةبر

أخرىمدن.

925لدايطاإ

الدوليةالحدودفيمرجعاليستالخرطةهده



إيطاليا053

والحضارالأررمنعادةدتت!صالتيصحبتهاتستمتعإيطاليةعائلة

ئر.لمطاوا

مسازلفىتعيمقانتىالغنيةالعائلاتمنقليلعدد

مستقلة.

كماأسديهما،وامعالمتززح!-غيرالأبساءمعظمويقطن

شقة!شراءشيأبناءمماالوالدانيساعدأنالعادةجرت

صت!ضيرتعطومسا!صهما.صتبالقربيكبرونعندما

تقومحيث،بيوتهنخارجالسنصعيراتالأمهات

فيغيابهنأثناءاطفالهنشئونبتوليبمساعدتهنأمهاتهن

المناطقمنحضيرفيبالأطفالللعنايةمراكزوهناك.العمل

الحضرية،المناطقفيالسياراتامشعمالكثروقد.الحضرية

أطناطق.اتلكفىبيئىتلوثوجودإلىأدىكا

يعيشونالإيطاليالريفأهلكان.الريففيالحياة

مساحاتبهاوتحيط،بالس!صانتججمناطقفىالماضيفي

عادةيسكنونالزراعوكان.الزراعيةالآراضيمنوالممعة

هذهوكانت.يومكلمزارعهمإلىويذهبون،المدنفي

هدهوفي.الريىفيحاصةإيطاليا،!ىحيةرال!مااليدويةالأعمال

لممرلها.قماشاكالابريافيالساءإحدىتصحالصورة

الزاهيةسلعهابألوادالزلائنإليهاتجد!لالولىفياللكشوفةالأسواق

الطارحة.الفواكهأكلمنالإيطاليودو!حتر.والخضراواتالمواكهمر

فكانالشمالفيأماإيطاليا.جنوبيفىالسائدةالحياةهى

مزارعهم.فييسكنونالزراعأكثر

فىالمدنفىيعيشونالذينالرلفأهلمعظميس!شو

لكنها،منفصلةمنازلفيفيس!صونمسهماالأغمياءاأماشقرت.

الغنيةالعائلاتبعضأحذتوقد.أحمرانىاالمجموع:سصأ

السكانية.التجمعاتعنبعيدالهامنازلبماءفيالأن

المناطق،منكثيرفيالريف!سكانعددقلوقد

فيعملعنبحئاالناسهجرهاحيث،الجبليةخاصة

المناطقإلىالثريةالعائلاتبعضانتقلتلينما،المدن

نهضةإلىأدىمما،صيفيةمنازلفيهاوشيدت،الجبلية

حقيقية.عمرانية

الزهومنبكتيرالإيطاليونيشعر.والشرابالطعام

منتصففيالرئيسيةوجبتهميأكلونوهم.طبخهملجودة

اللحومأوالسمكأواللحموجباتهموتشملالنهار،

ويمضللعضا.بعصهايعلوفلورنسافىالشققمنمجمعات

عيرهم.م!السسجارهاعلىمساكمهمشراءالإيطاليولى



531لياإيطا

اختلافوهناك.الخضراواتمنوغيرهاالفطائرأوالباردة

لديهماللصوموأشهى.وأخرىمنطقةبينالطعامأنواعفى

فى-خاصةمكانةللجبنأنكماوالخنزير.العجوللحمهي

والمكرونة.البيتزاذلكفيومثلهاالطعامقائمة

لعبةالإيطاليينلدىالترفيهوسائلأهممن.الترويح

يلعبمنوهناككبير.فريقكبيرةمدينةولكل.القدمكرة

الدراجة،ويركب،السمكصيديزاولومن،السلةكرة

لعائلاتتخرجماوكثيرا.بالعجلاتيتزحلقومن

الشواطئ.علىللنزهةبسياراتها

بالدينالإيطالي!تمن%59حوالييدين.الدين

نأغير4،الكاثوليبالرومانيةالكنيسةويتبعون،النصراني

وتحدد./3.علىيزيدلاالكناشإلىيذهبونالذينعدد

البابا،رأسثاوعلى،الكاثوليكيةالكنيحسةبيناتفاقية

بينالللاقة،لاتيرانمعاهدةتسمى،الإيطاليةوالحكومة

الاتفاقيةاستثنت،المثالسبيلفعلى.والدولةالكنيسة

كما،الإجباريةالعسكريةالخدمةتأديةمنالقساوسة

الضرائب.منإعفاءاتالكنسيةالمنظماتمنحت

الكنيسةحكومةمقروهى،الفاتيكانوتممدينة

عنمىمتقلةأنهاإلاروما،دأخل،الكاثوليكيةالرومانية

منأناسوهناك.المستقلالدبلوماسيسلكهاولهاإيطاليا،

والمسلمونالبروتستانتمنهمإيطاليافيمختلفةأديان

.واليهود

تتراو!الذبرعال!يطاليينايلأطفالكليذهب.التعليم

ويلتحق.المدرسةإلى،عشرةوالرابعةالسادلممةبينأعمارهم

عناطكومةوتحدد.الحكومةبمدارسمنهم%09منأكثر

الا،راسميةوالكتبالمناهجنوع،المعارفوزارةطريق

الابتدائي،بالتعليمالتعليميالسلمويبدأ.التعليموسياسة

ثم،سصنواتخمسلمدةأولياتعليمافيهالتلاميذشلقىالذي

.الصغرىالثانويةالمدارسفيسنواتثلاثالتلميذيقضى

إلىالتاصيذينقلالمدارسهذهفىالدرالمسةانتهاءوعند

التلميذويقضي،التنوعكثيرةوهيالعليا،الثانويةالمدرسة

التلاميذمعظمويلتحقأربغا.أوسنواتخمسفيه

الكلاسيكية.أوالعلميةوالمدارسالمهنيةبالمدارس

الثانويةالمدار/سفييتخرجونالذينالتلاميذويلتحق

جامعة:أ7إيطاليافيتوجدحيث،بالجامعاتالعليا

تديرهاإشاالخاصةالجامعاتبعضأيفئاوهناك.حكومية

الذينالطلأ.بعددويبلغ.الكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

مشويا.ءوطالطالبمليونحواليبالجامعاتيلتحقون

وست،سنوارتأربعبينالجامعىالتعليمسنواتوتتراوح

.المطلوبالتخصصحعسبوذلك

أكبرمنأنهاإيطالياعنيعرف.والمكتباتالمتاحف

العالم.ف،والكتبوالفنونالمعماريةالهندسةمراكز

بعضقصورالواقعفيهياليومإيطاليامتاحفومعظم

السابقين.الملوك

الإيطالية.المكتباتأكبروفلورنسارومافيوتوجد

ملايين5.4حوالىفلورنسامكتبةفيالكتبعددويبلغ

5.3حواليرومامكتبةفىالكتبعدديبلغبينما،كتاب

للمكتباتالإيطاليونيذهبماوكثيرامجلد.ملايين

الدراسة.بغرض

لفنونا

خلالالفنيةالنهضةفيبارزبدورإيطالياساهمت

أثناءلهامستوىأعلىالفنونوبلغت.الوسطىالعصور

القرنمنالفنيةالنهضةهذهواستمرت.النهضةعصر

.الميلاديعشرالسابعالقرنإلىالميلاديعشرالرابع

الأولىالعالميةالأهميةإيطالياحققت.المعماريالفن

علىكبيرتأثيربالآديولأندرياوكان.العمارةفنفي

أوروبابقاعمختلففيوالمنازلالقصوروتصميمهندسة

.وأواخرهالميلاديعشرالسادسالقرنمنتصففيالغربية

ا!ىتمنتوط،المهمةالإيطاليةالفنيةالمذاهبمناللستقبلية

الفنانونايممتحدام.الشمرينالقرنأوائلميالهامةالفنية

العصريةالحياةطاقةوتفخيملتعظيمالمتعددةالأشكالالمستقبليون

وإثاراتها.
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الزجاجيةالأواني

فيتصسعظلت

حزرإحدى

و!طالبدقية،

القردمندمورالو،

عمتسرأصتالثا

صيعوقد.الميلادي

اليمير()إلىاللإساء

القرلىأوائ!!!ى

عشرالسادس

.الميلادي

كبارمنثلاثةبأقلامالإيطاليةاللغةصيغت.الأدب

وه!ا،الميلاديعشرالرابعالقرنفىعاشواالذينالأدباء

أجونالإيطاوظلبوكاتشيو.وجيوفاني،وبترارك،دانتي

وكانت.الشينمنمئاتلعدةوأعمالهملغتهميحاكون

أحالمي.اأصشعراعيونمنالإلهيةالكوميديادانتىرائعة

القصيرةالقصصمنمجموعةبوكاتشيوجيوفانىوألف

كما،للناسالقصصأحبمنكانت،ديكاميرونبعنوأن

الشعر،منالنوعلهذامثالآالحبفيبتراركشعركان

المسرحيةوتطورت.القرونطوالبرونقهمحتفظاوظل

فيوخاصة،الميلاديعشرأسالغاالقرنخلالالإيطالية

أخرجالميلاديعشرالثامنأغرناوفيالكوميديا.مجال

متكاملةمسرحياتجولدونيكارأ!المسرحيالكاتب

يصورمنهاكثيروكان،الفكاهيةالمشاهدتلكعنبدلآ

الوسطى.الطبقة

كتابإيطاليافيظهرتأضياالمؤأغاتأهمب!تومن

يتعلقكتابوهو،ميكافيلينيقولأأغهأالذيالأمير،

منوأصبح،أم513عامفيكتبهوقد،السياسيةبالعلوم

فيتطوراتوحدثتواستحسانا.ذيوعاالمؤلفاتأكثر

الرواياتوظهرتإيطاليا،فيانبعثتالتىالأدبيةالمناهج

الشهير،القصصيالكاتبمانزونيقصصمثلالتاريخية

القرننهايةحتىإيطاليافيالأدبيةالمداهبوتعددت

.الميلاديعشرالتاسع

فيهامادوراالإيطاليونالموسيقيونأدى.ا!لوسيقى

منكثيراوألفوا،الوسطىأ!رونامنذالموسيقىأ!مجا

العقدفىتؤلفأوبراأولأنكما،الكورالموسيقى

إيطالية.كانتالميلاديعشرالسادسالقرنمنالأخير

الشماهقةالحبالولهده.إيطايىشمالىعبرشاهقاحداراتمتحكلالألبجبال

يطاليا.إنهارأ

!مكتيرا،يذوبعندماالجليد،هداويعديقممها.!يومثالجصحور
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أراضيامع!موالتلالالجبالتغطيإيطاليا.أطرافتمثيجزيرةصقلية

.الصورة

الإيطالي(النهضةعصرأفرز.والنحتالتشكيليالفن

تأثرواال-ينوالنحاتينالتشكيليينالفنانينكبارمنالعديد

.الميلاديعشرالثالثالقرنأواخرفيالفنيةجيوتوبأعمال

الفنيبألس!بهوذلكالغربيالفنمسارجيوتوغيروقد

الذيننينالففأشهردافينشيليوناردوكانوربما.الواقعي

.الميلاديعشرالخامسالقرنفيظهروا

يسيطر!انفقدالنهضةعصرمنالأخيرةالفترةأما

مليئةمتناسقةمتوازنةلوحاتيرسمكانالذيرفائيلعليها

نأأنجلوماي!!وامشطاع.النبيلةالحياةوطرقبالهدوء

الفنانونسيماروقد.وكنحاتكرلمسامالفنيةقدرتهيظهر

العشرينالقرز(وفي.الفنيةالباروكمدرسةعلىالإيطاليون

فيبارزةأدوارالإيطاليينالفنانينمنكثيرأدىالميلادي

الحديخط.الفنتطوير

السطح

هي:أف،ليمثمانيةإلىالإيطاليةالأراضيتنقسم

الاودرياتيكيالسهل3-بونهروادي2-الألبيالمنحدرأ-

الشرقيةالجنوبيةوالسهولأبوليا5-أبناينجبال4-

سرد!نيا.8-صقلية7-الغربيةوالسهولالمرتفعات6-

منالثحالىالجزءأقصىفييقع.الألبيا!لنحدر

وتنمو.عم!قةووديان،ضخمةجبالعلىويشتملإيطاليا،

منالسفلىالأجزاءفىوالكستناءوالزانالبلوطغابات

هذهأع!في،صقليةوموانئمدنكمرىباليرمو،مدينةوتظو.لحزيرة

مجموعاتفيالمنطقةسكانويعيع!.المرتفعاتتلك

وارعى.الزراعةويمارسونصغيرة

الإيطالىبالسهليسمىمايكونوهذابو.نهروادي

فيالألبجبالبينيمتدواسعلممهلوهو،الشمالي

بونهرواديويعتبر.الجنوبفيالأبناينوجبالالشمال

منويستفادإيطاليا،فىوأحدثهاالزراعيةالمناطقأغنى

تنتج.عنيةزراعيةمسطقةسهولهاتشكلالغربيةالإيطاليةالمرتفعات

والحضراواتوالفواكهوالحيواناتالحبوبمنالكثيرالمنطقةهذه

المنطقة.كلفىالعنبويزرع.والعب
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أصسكان،باالإقليمهذاويزدحم.اشراعةفيكلهاأراضيها

الصناعيتين.زميلانوتورينومثلالإيطاليهالمدنأهموبه

البحرأ!شمايقعصغيرسهل.الأدرياتيكيالسهل

للزراعة.تصلحلا!إنهاجيرسةارضهكانتوألما.الأدرياتيكى

ا!الجباولهده.أيةا!لإيماأالأراضىلامتدادتمتد.الأبناين

علىالتعريةتصيبهاا!يةالمإالصخورمنحادةمنحدرات

مناطنحفضةاثنالأماافيأجلوطاعاباتوتنبت.الدوام

علىللحصولأنحاباتاهذهبعضأزيلتوقد.الجبال

الأبناينجبالمنالشمافيالحزءوفي.الزراعيةالأراضي

فيضمالأوسطالجزءأما.المراعيوبعضكثيفةغاباتتوجد

الجزءويضماأيضا.المراعىوبعضمنتجةزراعيةأراضي

وجبالهضابمنوتت!صرإيطاليا،أجزاءأفقرالجنوبي

وأه!ا.الطبيعيةالواردمنالقلي!!إلايوفرلاأنهكما،شاهقة

وآرنو.التيبرأنهارها

شع!تش!ص!.الشرقيةالجنوبيةوالسهولأبوليا

أ!صميرة،أالمزارمنكثيروبه،هضابمنويتكونالحذاء،

ى!آخرإقليمأيمنصبرأبكمياتالزيتونزيتفيهوينتج

ا!كمورةاهدهوفى.لىالإيصاأا،قتصاد1فيساررادوراتؤديالسياحة

تجد!التى)حمادلها(وقوار!اوقواتهاالأحادابحمالهاالسدقيةتظص

الحسة.أ!طواارالزو

صناعيينمركزينأهموترانتوباريالميناءانويعتبرإيطاليا.

ال!قليم.في

البحربامتدادتمتد.الغربيةوالسهولالمرتفعات

مرورا،جنوهجنوبممبيزياميناءمنابتداء،أشتيرانى

وهو،لالزراعةغنيالإقليمهذاوساليرنو.إنى،بسابوش

مدنوأهم.الزراعيالإنتاجفيبوواديبعدمباشرةالثاني

الممتدالسهلويزدحم.أعاصمةاوروما،نابوليالأقليم

الدافئةالسنةفصولوفي.الس!صانيةبالكثافةالساحلبإزاء

والعنبوالخضراواتوالليمونوالكرزالخوحالزراعيزرع

الإقليما.سائرفيذلكوغير

فيجزيرةأكبروهيلإيطاليا.تابعةجزيرة.صقلية

الإيطاليةالأرا!يعنويفصلها.المتوممطالأبيضالبحر

.وسهولجبالعلىالجزيرةوتحتويمسينا.بوغاز

السماء.عنانإلىنشط،بركانوهوإتنا،جب!!ويرتفع

وقد.الجزيرةمنالشرقىأحشمالافىكان11هدالقر،
جر!هـ-

الزراعة،إعاقةإلىالجزيرةشيأخاباتاأصةإراعمليةأدت

أجزاءمنكثيرفيأضرحلافيصعوباتسببتكما

وتربيةالقمحزراعةوتعتبرالأمطار.فصلخلالالجزيرة

ألاعمال.أهممنالجزيرةمنالداخليةالمناطقفيالأغنام

تعرفهماأكبرهيللأسماكصناعةصقليةوبجزيرة

مشةفيالثانيةالعالميةالحربنهايةومنذإيطاليا.

الشركاتصقليةمدنمنكثيرجذبتأم،459

أجها.إالصناعية

فىويظصإيطاليا.صادراتفىكميرةم!صاسةتحتلالسياراتصناعة

وهو،اطسياراتفياتمصمع!ييعملا!دياالتجميععاط!الصورة

الإيطهالية.السياراتمصايعأكمر
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الإيطاأالجزيرةشبهشرقيفيجزيرةسردينيا.

جبالمنسطحهاوسكون.التيرانيالبحرعلى

و،والرعيالحيواناتبتربيةسكانهاويعتنى،عالية

داالجزيرةسهولفيالسكانويكثر.بالجزيرةمهم

المناخ

المشم!إيطاليابأنهاإيطالياتوصفماكثيرا

تكوأقدإيطاليالأنالواقعفيحقيقياليصرالوصف

العففيلكنها،والخريفوالصيفالربيعفصلفي

السحب.وكثيرةممطرة

باالحارةالرياحالربيعفيعليهاوتهب

المتوسطالأبيضالبحرعبر،الكبرىالصحراء

!أالأرأضيوتغطي،الألبجبالحتىشمالآ

!،جافالصيفشهورمعظمفيوالطقس

الشتاءفيأماأحيانا.الممطرةالعواصفبعض

لجباالعلياالمرتفعاتعلىوجليديلارد

والأبناين.

،وتقعية

وهضاب

عمل-هو

حلية.طا

وهذا.مة

كذلكن

تصسبحاء

من،فة

*يطالية.

،هبوب

شالطقس

ال!لبل
الأخرىالزراعيةالمحاصيلومنإيطاليا.أنحاءسائرفييزرعالعنب

والقفوالطماطم.الزيتون

إيطالياتنعمإيطاليااقتصاد

معظموتوجد.حديثلاقتصاد

،الشمالدىالبلادصاعات

!مالمكودالمثلثلىوخاصة

وهذه.وحوهوميلانوتورين

إيطاليامراكزتطهرالخريطة

المحاصيلو!ساطق،الصاعية

ومصايد،والمعادنوالغابات

.الأسماك

!

!

!

!

الإلئاحكئيعةأراص

أخرىمشجةأراص

رعيأراصي

عالاتأراصي

عامةلصورةمنتجهعيرأراص

أسماكصيد

عيةصلاكرمرا

معدليةإرسابات
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لاقتصادا

الثانيةالعالميةالحربمنذإيطالياأخذت

منوانتقلتاقتصادها،مسارتغييرفيأم(أ-145)319

الصناعةعلىيعتمداقتصادإلىالمحضالزراعيالاقتصاد

إيطالياس!سانثلثسأكثركانأم39ءسنةوحتى.الحديثة

و391ءعاميبتماالفترةفيولكن،الزراعةفييعملون

وفي.تقريبامراتثلاثالصناعىالإنتاجتضاعفأم689

يعملونالإيطاليينمنفقطبلأ.أصبحأم188عام

إلىجميعاالناستحولفقدإيطالياشمالفيأما.بالزراعة

المتقدمةالأوروبيةاطماطقأكثرمنالاناصبححتى،الصناعة

تقدما،وأقل،الشمالمنأفقرإيطالياجنوبيزالولاصناعيا.

الإيطاليةالحكومةتبذأعاالتيالكبيرةالجهودمنبالرغ!ا

الإدص.هذافيوالصناعةالزراعةلتحسين

الدولإحدىإيطالياأصبحتام579مشةوفي

المجموعةألغتوقد.الأوروبيةللمجموعةالمؤسسة

أعضائها.ب!تأضجارةاعلىالجمركيةالرسومالأوروبية

تقوسةعلىالأوروبيةاالمجموعةفيإيطالياعضويةوساعدت

المجموعة:انف!إ.أضجارةاحجمازيادةطريقعناقتصادها

دولوباقيإيطالياكونت،م3991عاموفي.الأوروبية

تمتينإلىيهدفالذيالأوروبىالاتحادالأوروبيةالمجموعة

واندمجت.أعضائهبينوالاقتصاديالسياسيالتعاون

الأوروبي.الاتحادفىال!وروبيةالمجموعة

النابخربعحوالىالصناعىالإنتاجايمثل.الصناعة

سكانخمسحوالييستخدمأنهكما،الإجماليالوطني

فيبما،الملابسصناعةوتشكل.العاملةالقوىمنالبلاد

بينومن.الإيطاليةأطصنوعاتاأه!االأحذية،اذلك

والأطعمةالمنسوجاتالقيمةذاتالأخرىالمصنوعات

الكهربائيةوغيرالكهربائيةوالآلاتالنفطومنتجاتالمعلبة

منتشرالصناعاتهذهوأغلب.والكيميائياتوالسيارات

الجزءفيوجنوهوتورنتوميلانومنالمكونالمثلثفي

إيطاليا.منالشمالي

إيطاليا.أرأضيمن%04حواشيزرع.الزراعة

أقلأرباعهاثلاثةكانتوربما،صغيرةإيطاليامزارعومعظم

)الهكتارهكتاراتخمسةمنمساحتهافي

الزراعية.أراضيهمالزراعمعظمويملك2(.أم.لأ...

أغلبهالكن،الإيطاليةالمزارعبعضعلىتحديثطرأوقد

الجبلية.المناطقوفىالحنوبفيحاصةفقيرا،أ!مازا

،والزيتونالعنبهيقيمةالإيطاليةالمحاصيلوأكثر

والبطاطسوالطماطموالتفاحانبرتقالإلىبالإضافة

.والخرشوفالسكروبنجر

كالأبقارالحيواناتبعضالإيطاليونالزراعيربى

أكثرلحومايستهلكونالإيطاليينل!ش،والاغناموالدواجن

لحومهامنكثيراإيطالياوتسشورد.إنتاجهالمزارعتستطهيعمما

الأرجنتين.وخاصة،اللأخرىالأقطارمن

نصكونهاكوموبحيرة

جبالأسفلوتقعأدا،

لوممارديافي،الألب

منوهيإيطاليا.بمتممالي

فيالبحيراتأجمل

علىونجد.أوروبا

المازلسصفوفاشواطئها

ومزارعوالحدائقالأنيقة

والرهورالحصبةالعمب

الصغيرةالمددولعض

أممثيراتجذبالتىوالقرى

النصويفيص.السياحس

واديعبرالجنوبنحو

الحص!.الزراممطبونو



واديشلمثدونفهوالزراعيةإيطاليامناطقأغنىأما

.الألباننمومزارالحيوانلتربيةالرئيسيةالمنطقةوهيبو،نهر

الزيتونأوالعنبالحبوببوواديمنتجاتأهمومن

السكر.صناعةفييستخدمالذيوالبنجر

قليلة،معدا!ةرواسبإيطاليافييوجد.التعدين

.الخارجمر،المستوردةالمعادنعلىإيطالياتعتمدولذلك

وسردينياصقليةجزيرتىفىإيطاليامعادنمعظموتوجد

وقسمتخرج.وبيدمونتولومباردياتسكانيمناطقوفي

والجرانيت.الرخاممنكبيرةكمياتإيطاليا

الأقطارعل!!كبيربشكلإيطالياتعتمد.الطاقةمصادر

ليبيامنكلوتزودها.الطاقةمنحاجاتهالتوفيرالأخرى

الطاقةأما.النفطمنإليهتحتاجمانصفمنبأكثروإيران

اممهرباء،منالبلاداستهلاكرلغفتشكلالكهرومائية

فقط.الشمالفىوتولد

الأوروبي.الاتحادمعنشطةتجارةلإيطاليا.التجارة

وفرنساألمانياإيطاليامعهاتتاجرالتيالدولمقدمةوفي

وتشمل.الترتيبعلىوبريطانياالمتحدةوالولايات

والالاتوالسياراتوالأحذيةالملابسصادراتها

وارداتهاوأهم.والخضراواتوالفواكهوالكيميائيات

.والطعا!والمعادنوالغزلواسمياراتوالنفطالالات

البلاد.أنر،ءكلفيحد!ةطرقاإيطالياأقامت.النقل

الوقلمدالألبجبالمنمختلفةأماكنفيالأنفاقوشقت

المدنامكلتمرممتازةحديديةسككابنتكماأنشأتها،التي

معظمالدولةوتمتلكوميلانو.وفلورنسارومامثل،الإيطالية

الدوليدافينشيليوناردومطاروهناك.الحديديةالسكك

الإيطاليةالجويةالخطوطإلىبالإضافةروما،منبالقرب

رأ!مالها.معظماالدولةتمتلكالتيأليطاليا،باسمالمعروفة

الأساطيلأكبرمنيعتبرتجاريأسطولولإيطاليا

البحرية.التجارية

ثلاثأم769عامحتىلإيطالياكان.الاتصالات

كلهاأتوكا.إذاعيةمحطاتوثلاثتلفازمحطات

خاصةتل!ازمحطة045إيطالياففيالانأما.حكومية

أكثرأررمئتكماالأخيرةسنةعشرةالخمسخلالأنشئت

تقريباأشخاصأربعةولكل.خاصةإذاعيةمحطةألفمن

عنتعبريوميةصحيفة07حواليوبالبلادتلفاز.جهاز

اسميالمسية.واالاجتماعيةالشؤونفيالختلفةالنظروجهات

وأالسياسيةالأحزابتصدرهاالصحفهذهومعظم

الكاثوليكية.الرومانيةالكنيسة

تاريخيةنبذة

الحاديالقرانمنذ.الرومانيةالإمبراطوريةنهاية

زرسيبا،كانسنةوخمسمائةألفولفترةالميلاد،قبلعشر

منحزءاإيطالياشماليكانم.5512سنةحواليإيطاليا

مايشبهنالتقدالمدنالدولبعضأنمنبالرغمالرومانيةالإمبراطورية

للإمبراطورالحاصةالممتلكاتضم!الصقليتادوكانت.الاستقلال

البابوية.الدويلاتيحكماالبا،وكان.الروماني

وتاريخالإتروسكانيينتاريخالواقعفيهوتارلإيطاليا

وكان.القديمةروما،الإترسكانيون:انظر.يمةالقدروما

الذيأوغسطول!س،رومولوسهورومانىإمبراطورآخر

الجرمانيالزعيميدعلىم476مشةإيطاليافيهزم

الجزءلنهايةالتاريخيالمعلمهزيمتهوكانتأدواسر.

التاريخذلكومنذ.الرومانيةالإمبراطوريةمنالغربى

إيطالياكانتإيطاليا،توحدتحين،أم186عامحتى

دويلاتسيطرةتحتواقعةالوقتذلكمعظمخلال

علىالاستيلاءأرادمنلكلسهلةفريسةكانتصغيرة

إيطاليا.

سنة،31لمدةإيطالياأدواسرحكم.الوسطىالعمور

واتفقا،الجرمانيالشرقيالقوطي،ثيدوريكإيطالياغزاثم

أدواسرقتلأنثيدوريكمالبثثممعا،إيطالياحكمعلى

حتفهلقيحتىحسنبشكلالبلادوحكمم،394عام

الرومانيةالدولةإمبراطورجستينيانلكن.م625عام

منالشرقيينالقوطوطرد،م355سنةإيطالياغزاالشرقية

.أخرىمرةبشقيهاالرومانيةالإمبراطوريةووحدالبلاد،

سنةفيإيطالياالجرمانيةاللمباردقبيلةغزتكذلك

الشرقية.الإمبراطوريةمنالبلادعلىواستولت،م572

نفوذقوي،الميلاديينوالسادسالخامصرالقربنوخلال

وصدوقد.البابواتجهودبفضلوالسياسيالدينيالبابوية

بربريرتركا!!!كا"كا3:لا"كاكاسكاخ؟ءءئركااكا!-لأ4؟كاكا*!كا!كا3!رو!34ء-ء!!ا!!!":كاكا!ا!ل!ممانج!؟ك!!ى،!ل!خأحصه!ممو
ء؟!!!؟!كاع؟!كا!ير*!خبركا؟كاكاكاكاعلأ*كاا*كاىىكاعىع!ءاكا؟!ى!!!كا؟كا!لأكالم،كالآرواكااكا؟،

3،ء--،،اكا؟!كا!!!ل!ىع!ع!ىوكاكا؟كاىكا!كاكاءو!،ىل!كأ1،3-يررركاكاقا!سءكاعير!ير3؟يرلأكا؟!كاكاخ/!!لا

،كا!!!،إع"!عسصكا،كايركا؟!؟ءثكلكاس!صررء7\؟لم،كا!ع!/،!عر!،!كاكا!لآكا4كا؟ور!أءورءكا

كا"كاكا7-؟!كايركاكا؟/ا!!4لا!4كا!تنرزيرفيا!ءلأكارزرزكا؟بر-رركا!ين7ورع/!ض!اى!!كا؟ير؟3كاكا9حمما

كا!!كاضكا!،ايكا؟كاولأءكاكاكاء؟!ع!ع،كا4ع!كا4/لآ4!كاجكاءج!7كا!يركا!!س

"ء،ا4ءزرو،-ء*دلأ!إزو!!؟يركا!ع،كا؟ش؟!،ع،لم؟ى/!انرع34!ء؟كالاسيررز!!كاى

لآ!*لإ4*ختنكا،كا!صعكاكا؟ع4!كاكاكاشى!ض-صكا/

ل!؟إكاص؟ر؟!ررخ؟كا*؟كاءيركا؟-ء!س؟اع،ائنإ؟يرع؟كاكا!كدهالأ

/كاعكا*براكاء!!كاأبر؟،كأ:،ءخ/7عكاء!ى*فىء3؟يرىبركابمدكاء!ءكا!ى!!لأ!/؟،!4ى.،فلا؟."-!ع!ورحمهما!ك!
!كاءير!ءاع-!-ير!وورص!أ!ىى!ينكايرءلأ!رزوير

بركا؟لإ7،!كا-كاأخيرىو!!،،/ى،اكاجكأوعكا

4!ى؟لأ(!؟كائرى،كا!ىحلوعء،بيابم/3

ا!؟سير!!ير!01زرق-!"لولاا

كاءا!نن7اى!خصبز!لآبمءدةالد!

"!/كا!ىى3،**3

؟ع؟ى!برلآكاعكاينع1تم!!!ا*ل!/كض!!

كور!اد.كاوء،بر*؟برئر/رز؟لأ!كا.-*

كاثيءلأ!يرفيبرءق4يررز!؟!رر!ضكاكأكا

!-اى!ث!بر*!!!كاكاكا

\

*كا3كا!!الأرو!!غ3زرء!كثقثثلاخفيبر3،حقيعصبزء!بيكائمحثئي؟لآ*لأ،

/ركاخ-+

ابولىناكأىصكا؟؟غ!ض؟يهبركاوريى،ءكا،كبر!لمء كا7!لأ!ى!ظكللآإس،يى

!ع4!لآعيركا،لموسءلبنبن!ا2!اضعءص/رين!وكا

/!ىتن!جكاتر!إى/سرلتيرأنياالبحركاعكا؟ديز،3ير

لمىع/!؟كا!سإءلأتنهـ--صءركابر*كابربيم

الحاليهإيطالياحدودص---لير!وبا!كا1كاع!

حطصصهسوويلأ؟!ححعلمج!؟كال! له!لم"7لمءض!*بم!!صكاتج؟!كاو؟ا!ص /ل!و141عءكا:ابرلمى!!زرررسئن!ء
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،وشارلمانالقصيرليبينالفرنجةملكيبمساعدة،البابوات

منوتم!ضواروما،علىللاستيلاءأطومباردي!تامحاودلات

سنةاللومباردل!تأراضيعلىشارلمانواستولى.هزيمتهم

الثالثليوالباباوأراد.أصشاسعةامملكتهإلىوضمها،م774

أرادكمااعومباردي!ت،اضدمساعدتهعلىشارلمانمكافأة

اشومانعلىإمبراطوراتوجهولذلكمعهتحالفايؤسه!أن

.م008سنة

المدعوشارلمانحفيدالأقوياءالفرنجةملوكب!تمنكان

أجابااتوجهوقد.ألمانياعلىم!طكانالذي،الأعظهماأوتو

بالإمبراطوريةعرثماعلىإمبراطوراأم62عامفي

المقد!مة.الرومانية

أسقرنامنذأجةال!يطاالمددأخذت.المدنالدولتطور

استقلالها،بففهم!!السرير،الن!وفيالميلاديعشرالحادي

مثادعضها،اصبح5.السياسيةللحياةمراكزوأصبحت

حانو،غنيةمدلاوالبندقيةوبيزاوميلانووجنوهفلورنسا

الخارجية.مميا!شهامنهال!صل

فيالحميلة،وآثارها،أ!دناالدولفيالحياةأممهمت

دعمتحيث،أم3""عامبعدإيطالياعمتالتيالنهضة

المتعةوطلبأحلمياأضوجهاشجعتحصما،الفنيةالتجارب

التراثمنأمملاسيكيةاوالعلومالآدابفيكانتالتيالفكرية

ليتلقفالطاعةاختراعإلىذلكوأدى.والرومافياليونالى

الخاممم!أغرنال!تما3أغترافيوظهرالمطهالقبهتحودماالناس

أ!المي!!ااغسان!تاحجارمنثلاشة،الميلادي!تعشروالسادسعشر

رهشائي.وأنجلووماي!!دافيمشياجوناردوآو

أصئأم951عامفي.والنمساويالأسبانيالحكم

،هابسبيرجعائلةمنوهوأممبانيا،ملكالأولتشارلزالملك

الرومانيةالإمبراطوريةإمبراطورالخاممم!تشارشالإمبراطور

رئيسيبشكلتكمنالخام!ه!تشارشقوةثانتر.المقدسة

حربونشبت.الأسبانامميطرةتحتالتيالبلادثروةفي

الأولوفرانسيسالخامستشارلزب!تأم152عامفي

عليها.المتنازعالأراضعيبعضحولفرنساملك

سنةرومادخولالخامستشارلزجيوش!واممتطاعت

وصقليةميلانوعلىواستولتفيها،ماوغنمتأم،527

تقريباإيطالياكلكانتأمده9سنةوفيفرنسا.من

فيأخذتألممبانياقوةل!ش.الا!مبانيالنفوذتحت

.الميلاديعضرأ!سادص!اأتحرداأواخرفيالأضمحلالا

علىالفرنسيةالثورةأثرت.ونابليونالفرنسيةالثورة

وكان.والمساواةوالحريةالإخاءلاتناديح!انتإذ،أج!!الإيصاا

ح!صممنوالتخلصابلادتوحيدإلىتواق!تليورالإيصاأ

نابليونوأرسل،الفرنسيةالثورةنشبتفلما.هابسبيرجعائلة

كانتالذينالنمساويينيهزمأناممتطاعإيطاليا،إلى

وهكذاأجما.إيطامنوأخرجهمهالسبيرجعائلةتحكمهم

ولمافرنسا.وبينهالسبيرجعائلةبينثانيةمرةالحربعادت

ومنحها،جمهورياتفيهاأقامأجا،إيطاعلىنابليوناستولى

أنهمالإيطاليونوشعر.القانونيةالإصلاحاتوبعضدساتير

وقوانينوجيشيتمئبنقودقطرفييعيشودأصبحوا

موحدةإيطالياإيجادلالإمكانبأنهيشعرودوبدأوا،موحدة

أحنبية.سيطرغ!طصلعيدد

حك!واءقوياأءامرأ

الإيطاليةالمدنالدول

ومن.المهضةعصرحلال

يدلورلزوهؤلاءأشهر

الوسط،)يمينميدتشى

الذيحواد(،طهرعلى

حلالفلورنساحكم

القردوأواحرأواسط

.الميلاديعشرالخا!س

الفمونيدعمميدتشيكاد

وأصححت،الجميلة

منحكمهتحتفلورسا

التقاشية،المراكزأهم

كانتأنهاإلىلالإضالة

فيالمددالدولأقوىمى

إيطماليا.
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ومعهجاريبالديجوسبي

وهمالمتطوعينم!حيثه

ظالري!!سيناإلىيدخلود

بعدأم،086عامفي

ك!!ةباسماصقليةاحتلال

سردينيا.

4181عامواترلومعركةفينابليونهزم

518لمحنةفيينامؤتمروعقد.الأوروبيةالدول

علياكانتماإلىالأموربإعادةوذلكأوروبا،

حك!سافويأسرةواصعتردتإيطاليا،تقسيم

مملكةالمملكةوسميتسردينيا،وجزيرةبيدمونت

البوربورأسرةتحتوصقليةنابولىووضعت

إيطالياخشماليدوقياتووضعت.الفرنسية

2وفقدوالبندقيةلومباردياأماللنمسا.موالدوق

النمسا!وأصبحتالمباشر،النقساحكم

أجة.الإيطاالأراضيمعظم

عامفيثوراتانددعتإيطاليا.توحيد

كانسحيثوإيطاليا،والنمسافرنساشمملت

إيطالياوفي.الحرياتمنالمزيديريدونالبلاد

للحكمدساتيرشعوبهمانابولىوملكساردينيا

النمساويالجيشالاهاليطردميلانووفي

جمهورية.واصبحتاستقلالهاالبندقية

-اهذهلكنوتوسكانيا.رومافيجمهوريات

منق!كانتكما،الحكمخبرةإلىتفتقركانت

كاالقواتمواجهةتستطيعلابحيثنفسها

عرالنمسابسيطرةالامرآخرفيالثورةوانتهت

نفوذها.تحتإيطاليامعظمووضع

تحت-بلادهميوحدواأنالإيطاليونراى

كافور.الكونتوزرائهارئيسوكانسردينيا،

بلا!توحيدالإيطاليونيحاولأنمنالنمسا

أ.المحاولةهذهمنعقررتلذلككافور،زعامة

يدعلىم

لتنظجمام

فاعيد،.

على!ا

/لحردينيا،

الملكية،

حكمخت

تحتصعتا

علىبطرة

م،1848

هذهكان

مئملك

بمقتضاها.

وأعلنت.

وأقيمت

خكومات

علىصمة

!ساوية.

الموقف،،

مممملك

تحت:وهم

نفس!فى

فرنسا،إمبراطور،الثالثنابليونمعكافوراتفقالوقت

حاربوبالفعل.نمساويعدوانأيضدالتحالفعلى

وطردكافور،يساندونوهمالنمساضدالفرنسيون

البندقيةأراضيحتىالنمساويينوالسردينيونالفرنسيون

كانواالذينالدوقاتالمحليةالثوراتطردتكماتقريبا،

النمسا.بمساندةيحكمون

وحتى-البندقيةماعدا-إيطالياشماليكلانضم

الأراضيهذهوكانتسردينيا.مملكةإلىالبابادولة

الثالثنابليونيريدكانالتىالأراضيمنبكثيرأكبر

كانمماأقلكانتلكنهاسردينيا،مملكةإلىضمها

جاريبالديأبحر،ام086عاموفي.الإيطاليونيريده

صقليةإلىالمتطوعينمنرجل0001قوامهبجيش

البوربونيةالأسرةمنوأخذهاإيطالياإلىضمهافيرغبة

جنودعبرصقليةعلىالا!ستيلاءوبعد.الفرنسية

نابولي.علىواسشولواإيطالياجنوبإلىجاريبالدي

تقدملإيقافنابوليإلىجيشبإرسالكافوروأسرع

كلتتقدمأنمنخوفا،البابويةالأراضيعبرجاريبالدي

البابا.ومساعدةجاريبالديلصدوفرنساالنمسامن

جاريبالدييقيمأنمنيخشىكافوركانوكذلك

كافوريسعىكانالتيالمملكةمنبدلأجمهورية

إيطاليا.فيلإقامتها

بينالسبعةالأسابيعحربنشبتعندماإيطاليا.مملكة

تحالف،بسماركرئاسةتحتكانتالتيوألمانيا،النمسا

نأومعللنمسا.ثانيةلفئجبهةبسماركمعكافور

بسماركأنإلانصر،إحرازتستطعلمالإيطاليةالجيوش
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،أم866سنةعليهاشروطهوأملىالنمسا،علىتغلب

مارينووسانروماسوىيبقولم،البندقيةإيطالياونالت

نشبتلمال!ص.أضانىاإيمانويلالملكأيديعنبعيدتين

فرنساسحبتام،087سنةالبروسيةالفرنسيةالحرب

أجاباايحرسالجيشذلكوكانروما،منجنودها

رومامنالفرنسيالحيشخرجولماروما.فىوحكومته

الجزيرةشبهأصبحتوبذأك،الإيطاليالجيعشدخل

منطقةفيالنفوذضعيفوأصئالبابا.موحدةالإيطالية

تحتأراضيهاتوحيدمنإيطالياتمكنتوهكذاالفاتيكاد.

أضاني.اإيمانويلفكتورالملكحكم

بعدالعالمفينفوذهاتومسئرقعةتحاولإيطالياأخذت

،أم882لسةأخلاثياالحلففيفاضشركتتوحيدها،

والإمبراطوريةالمجررالنمساإمبراطوريةإلىوانضمت

إرترياوكانت،أم698عامإرترياعلىواستولت.ال!لمانية

تزيدأنحاولتث!ا.الشرقيالسودانمنكجزءلمصرتابعة

مأ119سسةوفىعليها.المرستيلاء،الحبشةفينفوذهامن

العثماني،الحكمتحتكانتالتيليبيا،علىانقضت

عليهما.واستولت

منةالحربهذهبدأت.الأولىالعالميةالحرب

وفرنساجهةمنالمجر-والنمحساألمانيابين،أم419

دولواشعتركت.أخرىجهةمنورولممياوبريطانيا

ألمانيامعأووحليفتيهابريطانيامعإماالحربفيمختلفة

لمدةالحربفيالاشتراكعنإيطالياوأمتنعتوحليفتها.

عامفيلكنها.الثلاثيالحلففيعضوتحهارغمعام،

سراوعدوهاأنبعدالحلفاءيمالحربدخلتأم519

ودالماشياألبانياصوأجزاءوترنتينوتريستاعلىتحصلأن

فيومستعمراتماليةإعاناتإلىبالإضافةوإسعتريا،

المعلوماتمنلمزيدالأولىالعالميةالحربانظر:إفريقيا.

.الحربتلكفيإيطاليادورحول

تحصللمالأولىالعالميةالحربانتهتوعندما

وكانت.بهوعدتماالصلكللىمعاهداتمنإيطاليا

يسودالرضاعدموبقيضئيلا،والعائد،مكلفةالحرب

البلاد.

إيطالياسادت.موسولينىحكمتحتإيطاليا

الجنودكثركمافيها،العاطلونوكثر،عارمةفوضى

حركةوظهرت.العمليجدونلاالذينالمسرحون

فيأخذالذي،موسولينيبنيتويقودهابالفاشيةعرفت

موسولينيوكان.حزبهإلىالناسمنالعديدكمسب

حلعلىقادرةقويةبحكومةالإيطاليينيعد

وفرضوالمصانعالعمالعلىوالسيطرة،المش!!لات

اكتوبرفيإيطالياح!صموتولى.والقانونالنظام

روما،إلىالفاشيينمنأنصارهلمحارأنبعد،أم229

رئيسامودممولينييعينأنهووضعأدحملمأنالملكفرأى

إيطاليا.فيللوزراء

لبلادهوأراد.فردياحكماإيطالياموسولينيح!ص!

.أم369سنةعليهاواستولىأثيوبياشحارب،التوسع

عامهتلرمعحلفاوعقد،بلادهتسليحفيقويةرغبةوأظهر

اليابانإليهماوانضمتالمحور،باسمعرف،أم369

أيضا.

،أم259سنةالبابامعاتفاقعقدفيموسولينينجح

ذأتكدولةالفاتيكانلاستقلالالاتفاتذلكفيواعترف

روما.فيلمميادة

والنمسا،تشيكوسلوفاكياعلىهتلراستولىأنوبعد

عليها.واستولىألبانياموسولينيغزا

عامفيام(.459-)9391.الثانيةالعالميةالحرب

صفهافيتحاربأنعلىمبنلمانياأ!ياإيطااتفقتأم939

ولما.الدولمنغيرهابينربينهاالحربماقامتإذا

بريطانيامنكلأعلنتبولنداالألماليةالجيوشاجتاحت

لكن،أم939محبتمبرأولفىألمانياعلىالحربوفرنسا

وفيأشهر.تسعةلفترةالحربخارجبقيتإيطاليا

ضدالحربفىإيطاليااشتركتم0491يونيو01

فرنساسقوطمنألحمبوعينمنأقلقبلذأكوكانالحلفاء،

لألمانيا.واستسلامها

ليبيافيالهزائمبهالحقتالحربإيطاليادخلتولما

صقليةالحلفاءغزاأم439يوليو01وفيوإرتريا.وأثيوبيا

إيمانويلف!ضورالإيطالىالملكفأصدر،جسودهمفيهاوأنزلوا

الأمر،نفذوقد.موسوليميعلىبالقبضأوامرهأسثأضاا

شمالإلىوأخذ،أنقذوهال!لمانالمفلاتاا!رجاوأعمت

إيطاليافيالحلفاءنزلأم439!سبتمبر3وفيإيطاليا.

وفى.نفسهاليومذلكفيإيطاليافاستسلمتنفسها،

ألمانيا،علىالحربإيطالياأعلنتأم439أكتوبر13

علىموسولينيونصبواإيطالياعلىاصعتولواالألمانولكن

إيطاليا،شمالنحوالحلفاءتقدمومع.ضعيفةحكومةرأس

موسوليني،أنصار،الفاشيينبينأهليةحرباندلعت

موسوليني،يعارضونكانواالذينالإيطاليينالمقاومةورجال

موسوليني.المقاومةرجالقتلذلكوأثناء

توقيعتمحتىإيطاليافيالحلفاءجيوشاستمرت

منالحلفاءجيوش!فرحلتوالحلفاء،إيطاليادينالصلح

إيطالياخسرتالحربوبانتهاء.أم479سنةإيطاليا

شىء.منهالهايبقوأصمإفريقيا،فيمستعمراتها

جديدةملامحتظهرلدأت.الإيطاليةالجمهورية

ففى9.أم489وأم459عاميبينإيطاليافيللجمهورية

عرشعنالثالثإيمانويلف!ضورالملكتخلىام!46مايو

برلمانيةانتخاباتوبعد.الثانيهمبيرتابنهوخلفهإيطاليا،



الجاالدستورالمنتخبالتشريعيالمجلساختارحرة

.أم479عامفيوذلك،بموجبهالبلادلتحكماعد

السياسيةوالتغيراتالاقتصاديةالمشكلات

أعضاءبهاقامالتيوالاحتجاجاتالاضطرابات

الأجور،فارتفعتام،969سنةفيوالاتحادأت

مشكلاتوتضاعفت،الحكوميةالنفقات

الاقتصادية.

فيالجريمةزادت.الاجتماعيةالمشكلات

كارجالوهمالحمرأء،الألويةرجالواختطف

ودلعبالذيمورو،ألدوالوزراءرئيس،إيطالية

كاوالحزبالشيو!نبينتفاهمإيجادفي

بإخلا:الحمراءالألويةوطالبت.الديمقراطي

لكنمورو،ألدوسبيلإخلاءمقابلسجنائهما

الإرهابيهؤلاءفقتل،ذلكرفضواالإيطاليين

إلمتمتثلألاالإيطاليةالحكومةوقررتمورو.

وإرهابهم.العصاباترجال

العشرينضالقرنمنالثمانينياتخلالوفي

والمعروفإيطاليا.فيالكاثوليكيةالرومانيةالكنيسة

البرلمانلكن.بهتصمحولاالطلاقتقرلاالكنيسة

البلادفىالطلاقسبلتوفيرعلىموافقتهأصدر

أمروهو،أم789عامفىبالإجهاضلمممح

البابا.يرأسهاالتيالكاثوليكيةالكنيسة

الذي-يد

.كثرت

باتلنقاا

دتوزاإ

ليايطاإ

يطاليا،إ

باتمصما

كبيرا-را

نيصصرا

سبيل،

لزعماءا

لدوأصن

يدتهد!

نفوذ!ف

هذهأن،

اللإيطالي

كذلك.

تقرهلا

أ83!دحنةمنإيطاليالوزراءرئيساعمل)الواق!(كراكسىبتينو

الحكمفيحكوهةبقيتحيثماهرا،زعيماوكاد.أم879إلى

عامفيالإيما،ليةالجمهوريةقيامإعلانمذأخرىحكومةأيمنأكثر

.أم649

داهأليايطاإ

الحكومةأخذتالعشرينالقرنمنالثمانينياتومنذ

كبيرنفوذلهاعصاباتوهىالمافيا،محاربةفيالإيطالية

الحكوماتواستطاعت.الإجرامطريقعنالبلاد،في

المافيا،أعضاءمن4ء2علىالقبضإلقاءالإيطالية

زجرجلا338منهمأدينوقد.لل!حاكماتوقدمتهم

.السجونفيبهم

فيالثروةتوزيعسوءمنتعانيمازالت.اليومإيطاليا

كذلكالفقير.والجنوبالغنيالشمالبينخاصةالبلاد،

الأمر،الحكوماتفيالكثيرةالتغييراتمنإيطالياتعانى

عنويعرف.المشكلاتحلعلىكثيرألايساعدالذي

فيالوزراءرئيساستمراريةعدمالإيطاليةالحكومات

ويتبادل.كراكسيبتينوباستثناء،قصيرةمدةإلامنصبه

والديمقراطيوالجمهوريالاشتراكىالأحزابزعماء

السياسيةالفضائحوتؤديالوزراء.رئيسمنصبالنصراني

أصبحأم699عاموفي.الحكوماتتغييرفيبارزادورا

المسمىتحالفهفازأنبعدللوزراءرئيسابروديرومانو

العامة.الانتخاباتفيالزيتونشجرة

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

سيونسيازعماء

ميدتثيلو!ليماإفكتور،بورجيا

نيقولو،مكيافلليديالكونتكافور،حسبي،جاريبالدي

بنيتو،موسولينىجوسيبي،ماتزينيألسايد،جاسبيريدي

مدن

بيزايونزأ

يستاتراودبا

ينتورليرموبا

جنوهقيةلبندا

فيناارنيابولو

ماروبومبي

وجزرأقسام

سردينيابيدمولت

صقليةلياتوسكا

بريكاستروم!ولي

ريختا

الثلاثيالحلفالمقدسةالرومانيةالإمبراطورية

وجالدواسرودأ

البابويةالدولالبابا

ينةلمدا-لدولةاالتاخ!

يمةالقدروما8481ثورة

نهر،روبيكونيكورثيد

سافويالحسعةالأسابيعحر!

مملكةسردينيا،الإثيوبيةالإيطاليةالحرب

شارلمادالأولىالعالميةالحر!

النهضةعصرالثانيةالعالميةالحرب

سةقوسيرا

سسافلور

مسيما

نوميلا

بولطنا

نيمهركولا

رديلومبا

كريستومونت

والغبليونالغويلف

الفاشية

معاهدة،فرساي

الأسودالقميص

ليبيا

الصمقليتينمملكة

الأوللابليون

)نبذةالنمسا

تاريخية(
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طبيعيةمعالم

لحيرةكومو،!راصو،احمالالألاير،

ماترهورلىلتايررنفةطالأساير،

حيرة،جوريمالهرالتير،حل،تماإ

للانمونلابوليخليحن!الأرلو،ا

معمرا،رناردسادلجا،اللأل!

فيزو!ممر،يربر

صلةذاتأخرىمقالات

يةمد،لىتيكاالعا!عةحا،لولونياالأثاتا

المانيامعةحا،روماالأد!ا،لييطالإا

حاسيسهموديماريموسالىاطغةا،الإيطالية

الع!ارةالمائلديرالرخ!

الموضوععناصر

الحكمنظام-أ

ا!طيةااحسياسةا-دالحمهوريةرئيصر-أ

امحاكمهـ-والورارةالورراءرئيصب

المسلحةاغواتا-والبرلماد-ح

السكان-2

اللعة!الحدور-أ

المعيمثة-أنماط3

ارريرا-حصالمدلىديالحياة

أضحليماوالريوديالحياة-!

والم!صتاتالتاحمى-روالمترا!الطعامح

تموالتر-د

لفنونا-4

الموسيقىحلمعمارياالفر-أ

والنحتالتشكيلياغ!ادالأدبب

السطح-5

المترقيةالحنوبيةاحه!هولواألولياهـالألياالمححدر-أ

العربيةوالسهولالمرتمعاتولولهروادي-!

صقلية-زالأدرياتيكيالسهلج

ينياسردخينبنالأا-د

المناخ-6

الاقتصاد-7

ةرلتحااهـ-لصماعةا

لمق!!ا-وعهالررا-!

لاتتصالإاري!لتعدا-ح

قةاطهاامصادر-د

تاريخيةنجذة-8

أسئلة

إيطاليا؟فيرراعيإقليماأهمما

هدا؟اسمهاعلىإيطالياحصلصكي!-

وتحتنهائياالإيطماليةالحريرةشبهتوحيدتملسةأي!ي

؟واحدةحكومة

الإيطالية؟السياسةدياليسارعلىالاسمتاحتمكيف-

دحولهام!عليهاتح!لأدإيطالياتأملكالتإلتيالمسطقةما-

؟الحلفاءحال!إلىالأولىالعالميةالحر!

إيطماليا؟فياضويحأدواخأح!ما6

الكرى؟الأرسعإيطاليامدلىما7

فىالناسبهايتحدتالتيالإيطاليةعيرالأحرىأطغاتاما8

إيطاليا؟

إيطماليا؟فىالهامةالاقتصاديةالألشطةما-9

إيطاليا؟ليالرئيسيةالص!اعاتما-01

الرسميةاللغةهيالإيطاليةأطغةا.اللغة،الإيطالية

ويتحدثهاسويسرا.فىالرسميةاللغاتوإحدىلإيطاليا،

فرنعسامنبكللإيطالياالمتاخمةالمناطقفيالكثيرون

ستينقوميةلغةبوصفهامتحدثيهاعددويبلغويوغوسلافيا.

لمجموعةالإنجليزيةاللغةمثلأجةالإيطاأطغةاوتنتمىمليوئا.

والأسبانيةالفرنسيةتشبه.وهيأوروبيةالهندواللغات

منالحديثةاللغاتضمنتفرعترومانسيةلغةأنهافي

اللاتينية.اللغة

اللغةمنكلماتعدةأخرىلغاتاستعارتوقد

مث!!:كلماتالعربيةاللغةامشعارتفمثلا.الإيطالية

،وبراأ،بلكونةبرافو،أفوكاتو،،بيتزا،سطةبا،مكرونة

خاصةكلماتالعربيةمنالإيطاليةاستعارتكمابيانو.

ومنبمالوسعطىالقرونفيالعربيةالعلميةالنهضةإبان

كافور،،قميص،البورق،القلىالجبر،،القهوة:ذلك

لقإ...ليمون

الإيطاليةاللغةقواعد

الإيطاليةاللغةفيالأصواتتتسماخصائصها.

الإيطاليةفاللغة.الإنجليزيةاللغةأصواتمنأكثربالنظام

نأصامتا،كماصوتا2و.،متحركةأصواتمسبعةلها

لأننسبة،الإنجليزيةمناتساقاأكثرالكلماتتهجئة

واحداصوتاتمثلحروفمجموعةأوحرفكل

كماتنطقالكلماتفإنالميزةلهذهونتيجةمعروفا.

عنمستقلابوضوحمقطعكلوينطقتماما،تتهجى

ويمتد،بالشساوييوزعالمقاطعتقسيمأنكماالاخر،

نجدلذا.الصوتطبقةمنواسعةمساحةفوقالتنغيم

وتنتهى،والتقطعالقصربخاصيةتتميزالإيطاليةاللغة

لصائت.المقا!معظم

الإيطالية.اللغةمثواعدالإنجليزيةاللغةقواعدوتتفق

،والأفعالوالصفاتوالضمائرالأسماءتصرفففيهما

اللغةقواعدفىالتصريفنظامولكنأشكالها.تتغيرأي

جزءوأهم.الإنجليزيةاللغةفيمنهتعقيداأكثرالإيطالية

فالفعلالإنجليزيةفيأما.الفعلهوالإيطاليةالجملةفي

معا.والفاعل

تكونالإيطاليةالأسماء.والصفاتالاسماء

وربطةمذكر،مثلا،11(اطا)35فالكتاب.مذكرةأومؤنثة

الغالبفيالجمعصيغةوتتكون.مؤنثة!ا(ح)*،أ!3!3العنق
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تنتهيأتياالأسماءولكن،الكلمةنهايةفيالصائتبتغيير

لكلوأحدشكلفلها،مدينةأي!،،أحمثلنبرةلهبصائت

والجىالمفردصيغتيمن

منالموصصفمع()النعتالصفةتتفقأنويجب

العددحبثومنالتذكير(،أو)التأنيثالجنسحيث

الجفأ.أو)المفرد

اللغةضمائرالإيطاليةللغةالشخصيةالضمائروتشبه

في!.ورهاحعسبالمعينةالأشكالحيثمنالإنجليزية

وعددشخهلىعلىالمصرفالفعلنهايةوتدل.الجملة

ولكنها11الفاعللضميرالجملمعظمولاتحتاج.الفاعل

يأ،ط5أحح!،5:مثلالتوضيحأوللتأكيدتستعملناأحيا

أفعله.سوف

فىال!!،ليةاللغةفيالأفعالتصنف.الأفعال

ثلاثفيهذاويضعهانهاياتها،حمسبمجموعات

وأفعال(،يغني)ص!3!"،!!حمثل-(3!)حأفعال:مجموعات

،(يبيعلأعولس!4)س!3مثل-(ح3)حلفعاوأ،(ينام13،+304)ح-(أ3)ح

غيرالأوكالمنالكثيرعلىالإيطاليةاللغةتحتويكما

المنتظمة.

شكلصشهالكلصيغ،ممبعالإيطاليةاللغةفيوللفعل

بإضافةالبسيمالآالاشكالوتتكون.مركبوشكلبسيط

يمثلاعذي5!د،زأول!ح(نغني)نحن:مثلللمصدرنهايات

فتجف.المركبةالأشكالأما)ء+!،!،ح(.دالمضارعالفعل

المناسب!الشكلمعالرئيسيللفعلللمجهولالمبنيالماضي

المساعدالكونوفعلحلأ!(3)حالمساعدالملكيةلفعل

المضارع)غنى(،"+()5"!"،!!حالجملةفتستعمل33ء(.)!!ح

.التامالمضارعلتكوين3"(ح)!3للفعل

فيمنهاثبادأأقلالجملةنجدالإيطاليةاللغةفي.النظم

فالتأكيد،والفعلالفاعلموقعيفيوخاصة،الإنجليزيةاللغة

التيفابحلة،الجملةنهايةفييقعالإيطاليةالجملةفي

أ+(!43!95!ط"أ:)5،،!متكونقدمثلا،والديفعلها:تعني

عل.لفااكيد.لتأ(أط"!ط5"أ!،أ+54و)حول!ءألفعلالتأكيد

بإضحافةإ،سؤاإلىالمكتوبةالإيطاليةالجملةتحويلويمكن

موقعييرلتكلداعيولافقط.نهايتهافيالامشفهامعلامة

تحدثاعندأما.الإنجليزيةاللغةفيكماالكلمات

)ما(مثلسؤالبعلامةالمسبوقةغيرالأسئلةفإنبالإيطالية

بشكلمرتةحتنغيمباستعمالتوضيحهايمكن)ماذا(أو

حاد.

لتكوينالف!!معالخبريةوالمكحلاتالضمائروتتحد

فيسبق.للكلماتثابتاترتيباتتبعالتيالفعليةالجملة

و)هو!،+(،41!7ترانى)أنتمثلدائما،الفعلالضمير

ء+،(.ول!!4بعضهاأعطانىو)هوح+ا(،01!4إياهاأعطاني

لتطورا

اللاتينيةاللغةمنتدريجياالإيطاليةاللغةتطورت

أنظر:.اليوميةالحياةفيتستعملكانتالتي،العامية

اللغة.،اللاتينية

القرنحواليفيمستقلةلغةالإيطاليةظهرتوقد

لهجاتعدةمنتتكونوكانت،الميلاديعشرالحادي

لغةهيالجنوبيةالصقليةاللهجةأصبحتثم.محلية

.الميلاديعشرأضالثاالقرنبدايةفيالرئيسيةالآداب

للحياةعظيمامركزاالوقتذلكفيصقليةكانتوقد

الرومانيالإمبراطوربلاطوجذب.الأوروبيةالثقافية

جميعمنوالكتابالفنانينصقليةفىالثانيفريدرك

أصبحتام025عامحواليوفيأوروبا.أنحاء

لهجةفصارتإيطاليا،فيالثقافيةالحياةمركزتوسكانيا

وتكون.والثقافةالأدبلغةهيالتوسكانيةفلورنسا

وقد،الحديثةالإيطاليةللغةالأساسالتوسكانيةاللهجة

ولتراركأليجييريدانتيمثلالكتابأعظمالمشعملها

القرنوحتىالرابكلشرالقرنومنذبوكاتشيو.وجيوفانى

فيللتجارةلغةالإيطاليةانتشرتالميلاديينعشرالسادس

القرنمنتصفوفي.المتوسطالأبيضالبحرشرقمنطقة

اللاتينيةاللغةمحلالإيطاليةاللغةحلتعشرالسادس

.والقراءةللكتابةلغةتماما

اليومحتىمستعملةالإيطاليةاللهجاتبعضومازالت

والبدمونتيسيةواللومباردية،والليجورية،الإيميليةمثل

الأبروزيسيةالجنوبوفيإيطاليا،شماليفىوالفينيسية

اللغةوتطغى.والصقليةوالنيبولوتيةوالكالابريةوالأبولية

تنحصرالتياللهجاتهذهعلىتدريجياالمعياريةالإيطالية

الخاصة.والمجتمعاتالأسرمحيطفيفقط

مميزاتهامنالكثيرالحديثةالإيطاليةاللغةفقدتوقد

الإيطالية.اللهجاتمنكلماتواستعارتالتوسكانية،

المعيارية،الإيطاليةتكوينفيالمجالاتمنالعديدوساهمت

بواسطةالقوميةوالاتصالاتوالتعليمالعسكريةالخدمةمنها

والتلفاز.والراديووالكتبالصحف

.اللغات،الرومالسية:أيضاانظر

شائعةوتعبيراتكلمات

ا"!كااس!!ع5قلفندا3أ!ولا؟ه،4،نسةآ

ا!ححاول4!!ءلقميصا1"كاةأ،هلةلبدا

11!ش!،،!لقهوةااكاةألى3!لبلوزةا

ول!3!ء4كميرا*!+هول!لحونلةا

ح130لككذ؟!عاهول5حيد

ا"3س!4ز،سىلكرازا!!1"،5(لبوظةا)تيلحيلاا

ص!،+هشا؟!،3؟حالككيفح؟س!ولحسنا

ول5لا7،1س!*4ول3!تواالحضرا
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ولهولا!،ح5ء3أفهملا135،،،حءسى

)ءح،+د2حللحماا،حا!5!سيد

مرحا،4"ول5سة

ول؟هول!!،+ههلخيراوصحاح!3!ول53سيد

!أ،ولهةعدمسا3ا!ول!53ةسيد

أ)3أ03،ء،!ءحسطعما3أ!ولس!53يسيد

حهولء!3"2أص!التححر

5*ح"4ممتوحأاول34ءولس3أحولهلشوردةا

:)1"3ء!؟س!أ،آسةوهكرا4!حء515صغير

!ح"س!753،،لصلكسءا!)35!،ولةالط

)"34!حا!ات511+ا؟!4؟الطفل

13لعم3حول43عموا

رالأ"وله،3ء3سعيدنهار"اأ!ء"أ،ول!5الشهيةفاغ

!+أ74!ححأعاادوأ31!01113لىلمستاا

العربيةاللادفيالبريالناتانو:.عشبةإيص،

إيص(.)عشبة

شمهرةوأكثرهمالروسالحكاممنللعديداسمإدفان

الرهيص.الرابعوإيفادالكبيرالثالثإيفان

دوقم(.15015-044)الكبير.الثالثإيفان

فىروسياحرر.موحدةلروسياالأساسوضع،موسكوفي

ومدعافا،042دامالذيالتتارحكممنأم048عام

اسمإليهاوأضافالمتاخمةالأقاليمإلىالروسيالحكم

علىسلطتهوقوى،العظيمةالتجاريةجوردنوفومدينة

تزوج.القديمالروسيالقانونوعدلوالنبلاء،الكنيسة

البيزنطين.الأباطرةآخرأخابنةصوفيامنإيفان

أولأم(.584-ا053).الرهيبالرابعإيفان

باعتبارهالأكبربطرسبعدالمرتبةفىيأتىلروسيا.قيصر

روسيا.لنموالأساسوضعحيث،الروسالعباقرةأبرز

المنطقةوفتحتحكمهتحتسيبريافيروسياوتوسعت

موسكوإيفانجعلكذلكالفولجا،نهرطولعلىالواقعة

لرودمسيا.عاصمة

بيديه.الأكبرابنهقتلإنهبلوقاسيا،ماكراإيفانكان

منالتقليلفيالثالثإيفانبسياساتالعملفيواستمر

خدماوجعلهموالزراعالتجارووالوزراءالنبلاءشأن

إداريانظاماوأدخلجديداقانوناإيفاننشروقدللقيصر.

وحدهيخضئللقيصرالأوبريشنينااسمعليهيطلقجديدا

أنحاءسائرفىالرعبنشرعلىالسريةشرطتهوعملت

أعمالنوعيةلتحسينأخرىأقطارمنالخبراءودعاالبلاد،

فىالدخولفيوشرع،السمكريةوالتقنياتاليدويةالحرف

الغربية.الدولمعوتجاريةدبلوماسيةعلاقات

الكبير.الأولبطرسانظر:.الخامسإيفان

هنريالأمريكيالشاعرألفهاطويدةقصيدةإيفائجلين

لونجفلووجعلتأم847عامنشرتلونجفلو.ودزورث

عشرالتاسعالقرنفىالغربيينالشعراءأشمهرمنواحدا

.الميلادي

شابين،لمحبينالمأساويةالقصةالقصيدةتحكي

تشيرحسبماوهما.لاجينيسوجابريلبلفونتينإيفانجلين

نوفا)الانأكاديافيعاشافرنسيانمواطنانالقصيدة

الهنديةالفرنسيةالحربوأثناءسكوتيا(.

عندماالزوا!وشكعلىكاناأم(-763ا)756

اخرين.وأكاديينأبويهمامعالبريطانيونالجنودطردهما

عنالبحثإيفانجلينوتبدأالصدفةبطريقالمحبانينفصل

حيثلويزياناوفي،المسيسيبينهرامتدادعلىجابريل

فىوتستمرالشمالإلىتعودثم،ثانيةالأكاديوناستقر

فىوتصئراهبةالأملعنتتخلىوأخيرابحثها.

تجد-عديدة!شينبعدعجوزكامرأة-وهناكفيلادلفيا.

إيفانجلينتموتأنوبعد.بالطاعونيموتالذيجابريل

حانبه.إلىتدفن

عاطفيةقصةإيفانجلينالقراءمنكثيريعدربماواليوم

لعدةهامةتظلالقصيدةوأممناطرامية،افى:مفرقة

مثلماالأمريكيبالماضيلونجفلواهتمامتبينفهي.أممباب

ومغازلةم()1855هياواتاأغنيةقصيدتيهفيالحالهو

إحساساتعطيأيضاوهيأم(.)858ستاندشمايلز

أوصافمنكثيراأنولو،الواسعةالأمريكيةبالبرية

تصورالقصيدةفإن،ذلكعلىعلاوة.دقيقغيرالطيعة

مخلصة.شجاعةبطلة

جابريلعنالطويلإيفانجلينبحثلونجفلواعتبر

شعرفيالقصيدةوكتب.العصريةالبطولةمنن!عا

شعريةتفعيلاتستعلىيحتوي،التفعيلسداسي

هذاهومراممتخدموقدشعر(.)بيتسطركلفي

الأوديسة.،الشهيرةالبطوليةقصيدتهفيالشعريالوزن

أكاديا.:انظر

مخترعم(.9181-751)5أوليفرإيفانز،

مابنى.بخاريةألاتومصمم،طواحينوصانع،أمريكي

انظر:ذاتيا.تتحركأمريكيةأرضيةسيارةأولأنهيحتمل

.لسيارةا

منالمحارلجمعمركبةبناءأكملأم508عامففي

ميناءفياستعملتبالبخار،تعملالبحارسواحل

المحرك)العموددولابهاالمركبةوحملفيلادلفيا.

وهكذاالماء،إلىأيضاودفعتهاوعجلاتها(للعجلات

وبنى.الأرضعلىالحركةذاتيةأمريكيةمركبةأولكانت

وصمم،مصانعلأربعةوآلاتبخاريةآلاتأيضاإيفانز
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ذاتياتتحركعربةأولكانربماالبرمائيإيفانزأوليفرحفار

الأمريكية.المتحدةالولايات

ولد!.أبداتصنعلمولكنهابالبخارتسيرعربة

.نيوبورت

ام(.-852ا078)وليمجورجإيفانز،

فيفيالمهمةالمناطقمنكثيرااكتشفومساح

فقدعشر.التاسعالقرنأوائلفيباستراليا،ويلز،

أ.أم813عامفيالغنيةباتهيرستسهول

مدينةبماكوريلاشلانالحاكمأس!ر،توصيته

نهراكتشفأم،815وفيأم.81همايوفي

الكثرحلاتهمناثب،فيأوكسليجونورافق

فيالبرعلىوهبطإنجلترا،فيوارويكفىإيفانز

المست!فىالمساحةمندوبوأصبحأم208فى

لىديمنزفانفياصئمساحاأم813و9018

تسمانيا(.

ا-1851)جونآرثرالسيرإيفانز،

تن!بسببمشهوراأصبحبريطانىآثارعالم

وجا.ام398فيكريتجزيرةفيبدأها

منمبكرانوعاتحملهناكطينيةلوحات

كاكتابةالكتاباتهذهسبقتوقد.الإغريقية

كنوسوفيمينوسقصرعنأيضاكشفوقد

اليالحضارةعنالمعلوماتمعظممصسدرأصبح

الإغريقية.الحضارةسبقت

دوبإنجلترا،هيرتفوردشاير،فيإيفانزولد

أصيوكان)ألمانيا(،وجوتنجينأكسفوردجامعات

مينوسقصركتبأكسفورد.فيالأشمولي

رتبة،إلىرقيأم(.359-أ29)2مجلدات

.أم119

كنوسوس.أيفسا:انظر

.جورج،إليوتانظر:.انماريإيفالر،

صمعتفي

فييفانز

مكتشف

ثوساو

كتشفأ

علىءسبنا

تهيرستا

.،شلان

ولد.فية

نيسيدإ

بينو.سة

لانا)ند!

م(.491

التيجاته

إيفانز+

الكتابة

لينيقيين.

الذي-س

التيبنوية

فيخرج

المتحفع

أربعةفي

فيطرس

أمريكيمصور.(م5791-3091)ووكر،نزيفاإ

العشرين.القرنمنالثلاثينياتفيللمزارعينبتصويرهعرف

أثناءالجنوبفيالريفيةالحياةوإقفارفقرإيفانزصورتبين

منصورة31منتتكونمجموعةنشرتالكبير.الكساد

الانبناهماكتابهفيأجىلجيمسكتابينصمعصوره

المقالهذاويصورأم(.149)المشهورينالرجالكلتدح

ألاباما.فيأسرهمتعي!فقراءمزارعينثلاثةحياة

فيبالتصويرواشتغل،لويسسانتفيإيفانزولد

يصوروكانكاتئا.يكونأنفيفشلأنبعد،أم289

فيوالناسوالمشاةالإعلانلوحاتمثلعاديةموضوعات

والبلداتللمزارعصوراأخذالثلاثينياتوفى.القطارأت

هذهمنوكثير.للحكومةوالجنوبالشرقفىوالمدن

وبين.(.أم)389أمريكيةصوركتابهفىظهرتالصور

فورشن.لمجلةإيفانزاشتغلام69وهام459عامي

عاممنالمتحدةالولاياتفيييلجامعةفيوحاضر

موته.وحتىأم659

روبن؟عشحالتاسعالقرنفي)الروأيةالروايةانظر:.إيفالهو

وولتر.لسيرا،سكوت،هود

فيجبلأعلىإيفرستجبليعد.!جبلإلدرست،

البحر.سطحفوقكم9حواليإلىيرتفعحيث،العالم

الهملايا،جبالسلاسلمنهاتتكونالتيالجبالأحدوهو

الهند.وشماليونيبالالتيبتحدودعلىويقع

الصحيحالارتفاععلىبينهمفيماالمساحونيختلف

بريطانيةببعثةخاصتقريرفيجاءوقد.إيفرستلجبلى

نأعشر،التاسعأصقرنااوائلفيالجبلهذابمسحقامت

الشاؤالرسميغيرالتقديرولكن،م848/8الجبلارتفاع

باسمالجبلهذاسميوقد.م.8828هوالجبللارتفاع

عاممديروهوم(861-09716)إيفرستجورجالسير

الجبلهذاعلىالتيبتسكانويطلقالهند.فىالمساحة

وهوساجارماثا.نيبالمواطنوويسميهشومولونجما.الممم

تشكلوقد.الجيولوجيةالناحيةمنالعمرالحديثةالجبالمن

تندفعمازالتالتي،الجيريالحجرطبقاتمنالجبلهذا

أسفلها.الأرضيةالكتلةتحركاتبحسببأعلىإلىببطء

منالرغمعلى،الجبلهذاجوانبالثلوجطبقاتوتغص

التيالرياحشدةبسببالثلوجمنخاليةوحوافهقممهأن

غيربالجبلالمحيطةالمناخيةالظروفبأنعلماعليها،تهب

والحيوانية.النباتيةللحياةالإطلاقعلىمواتية

جبلتسلق،الجبالمتسلقىمنالعديدحاولوقد

فيالأولىللمرةالبريطانيونشاهدهأنمنذإيفرست

الثلجيةالانهياراتأنإلاعشر،التاسعالقرنخمسينيات
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لحوإلىلالحليدالمحسوةالشاهقةقمتهترتفع.العالمجمالأع!ويعد.وليسالالتيبتحدودعلىا!حلايااحالسلسلةفييقعإيفرستجبل

السحر.سطحفوقشم9

جبلقمةأعلىفوق

مايو2!ليإيفرست

إدمونداستراخ،أم539

!رعاي،وتزيغهيلاري

51لمدةصوراوالتقطا

الهموط.يمدآأنقملدقيقة

البعثةفىعضوانوهما

يرأسهاكادالتىالريطالية

وأصمحا.هنتالسيرحون

إلىيصلانرحلينأول

الجبل.هداقمة
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شدةإلىبالإضافة،العاصفةوالرياحالعميقةوالشقوق

أمراتسلقهجعلالهواءفيالأكسجينونقصالجبلانحدار

فىالجبلتسلقمحاولاتأولىوجرت.الصعوبةبالغ

عشرالفترةهذهشهدتحيث،العشرينالقرنعشرينيات

البريطانيونالجبالمتسلقوبمعظمهاقام،تسلقمحاولات

مرشدينبصفتهمالشرباقبيلةأفرادبمساعدةوالسويسريون

خلالجرتالتيالمحاولاتبعضأوشكتوقد.وحمالين

نأإلا،النجاحتحقيقعلىأم529إلىا219منالفترة

بصورةالقمةقهرتوقد.المتسلقينهزمتالبيئيةال!وف

المتسل!نمعلوماتزيادةبسببالأمر،نهايةفىجزئية

وشملت.الفترةهذهخلالتطويرهاتمالتيالمعداتوتحسن

وأسطواناتالعزلجيدةوملابسأحذيةالمعداتهذه

.الوزنخفيفةلاسلكيوأجهزةمحمولةأكسجين

،نيوزيلنديوهو،هيلاريإدموندالسيرنجحوقد

الشرباقبيلةأفرادأحدوهو،نورغاىتنزينغالدليلبصحبة

التاريخ.فىمرةلأولالجبلقمةإلىالوصولمن،بنيبال

كانالتيالبريطانيةالتسلقبعثةفريقأعضاءمنوهما

فىكاتماندوالبعثةهذهوغادرت.هنتجونالسيريرأسها

منالجبلإلىووصلتأم،539مارس01فينيبال

صالحةغيرالوقتذلكحتىكانتالتي،الجنوبيةالناحية

منسلسلةتقدمهمأثناءالمتسلقونوأقام.للتسلق

كلفيالأفرادعددانخفاضمع،طريقهمفىالمعسكرات

نصبهاصغيرةخيمةالأخيرالمعسكروكانمعسكر.

القمةبلغاحيثم،.4058ارتفاععلىوتنزينغهيلاري

ما569عاموفي.أم539مايو92فيبمفردهما

هذهوتعد.مرتينإيفرستجبلسويسريةبعثةتسلقت

فيتأتيالتيلهوتص!،قمةإلىتصلمجموعةأولالبعثة

القمممنواحدةوهي،العالمفيالارتفاعفىالرابعةالمرتبة

ضخامته.الجبلتكعسبالتيالعديدة

أمريكيةتسلقبعثةديهرنفورس.ج.نورمانقادوقد

مايومنالأولوفي.ام639عامإيفرستجبللتسلق

ووليمهورنباينتوماسوهما،البعثةأفرادمناثنانتمكن

الصعب،الغربيالجانبمنالجبلتسلقمنإنسولد،ف

إلىوصلاحيماالإنجاز،هذاتحقيقمنتمكنمنأو!وهما

مايو.22فىالقمة

تسلقمنسكوتودوجهاستوندوجالوتمكن

الغربي،الجنوبيالجانبمنقمتهإلىوالوصول،الجبل

ضمنوكاناالإنجاز،هذاتحقيقمنتمكنمنأولوهما

اثناننجحأم089عاممايو01وفي.بريطانيةتسلقبعثة

أوزاكيتاكاشيوهما،يابانيةتسلقبعثةأعضاءمن

الشمالي،الجانبمنالجبلتسلقمنشيجيهيرو،وتسونيو

الإنجاز.هذاتحقيقمنتمكنمنأولوهما

الجانبتسلقحاولتالتيام،879فيإيفرستلتسلقالبري!هانيةالمعثةمعسكرهذا.تسلقمرحلةكلفيمسمكربنصبتقومالبعثاتإحدى

المحاولة.وفشلتلالبعثةالهزيمةألحقتالثلجيةالرياحأنإلا،قبلمنقهرهمنأحديتمكنلمالذيالشرقيالشمالي
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جانب!تمنإيفرستجبلإلىتسلقبعثتاووصلت

بعثتيأعضاء.وتكونام889مايو5فيالأولىللمرة

لسلق،فريقبدأر.ونيباليينوصينيينيابانيينمنالتسلق

تسلقفيوشرع،نيبالمنمهمتهأفراد،ثلاثةمنمكون

منمكونتسلقفريقبدأكما،الجنوبىالجانبمنالجبل

التيبت.فيأ!شمالىاالجانبمنالجبلتسلقأفرادثمانية

يتىيدعىمخلوقاهناكبأنالشرباقبائلأفرادويدعى

بجبلالمحيطةالمنطقةفىيقيمالمرعبالجليدرجلأو

الخلوث.هذايشاهدوال!االجبلمتسلقىأنإلا،إيفرست

(.الوراثةعدم)منمتأالوراثةان!:.تأوروالد،إيدري

!ول!طوريمغن.(م5991-م9091)ليرل،لمزإ

إلينويبولايةالمعلمينكليةتركأمريكيوممثل)شعبي(

لأجلويغنيأ!بلادباليطوف(الانالشرقيةإلينوي)جامعة

حفلاتقدم.الجوعويقيهأودهيقيمماعلىالحصول

الإذاعةفيمشهوراوأصبحالعالمأنحاءسائرفيغنائية

مسرحيةفينجاحهأدىوقد.السبيلعابرالغريببلقب

أإام()559ساخنصفيحفوققطةوليمزتنيسي

هيتبناحيةولدأصسينما.اأفلامفيالتمثيلمجالدخوله

الأمري!صية.المتحدةبالولاياتإلينويبولاية

مؤ!م(.4591-4871)إدواردتشارلزأيدز،

بينموسيقاهه!اوصبنقياديأمريكىتجريبيمومعيقي

حتىتقريبامجهولأظللكنهأم،29وا6918عامي

مؤلفاتهأهمبعضتقدمولم.حياتهمنالأخيرةالسنوات

المؤلفينأبرزبينأيفزيعدواليوم.وفاتهبعدحتىللجمهور

أصالة.وأكثرهماللأمريكيين

الفولكلوريةالموسيقىعلىمؤلفاتهفيأيفزركز

أمريكيةموسيقىوهيالراجتيما،مثلالأمريكية)الشعبية(

والأغانى،يةأ!س!اوالألحان،والمارشات،الأصلزنجية

أقاموقد.الدينيةالروحلإيقاظالهادفةوالترانيمالوطنية

،البيسبولمثلموضوعاتأساسعلىبعفموسيقاه

البيانو،لالةوالعشرينالسبعمقطوعاتهمنواحدةوتسمى

أم(.9)80الأعسرللاعبقذائفبعض

بالولاياتكونكتيكتبولايةدانبريفيإيفزولد

عروضالذاكرةإلىأعمالهبعضوتعيد.الأمريكيةالمتحدة

الدينيةالروحبايقاظالخاصةوالاجتماعاتالسيرك

نيومدينةفيالحياةعنذكرياتهتعكسالتىالنصرانية

فرقةقائدكانالذي،جورجوالدهشجعهوقدإنجلاند.

الأمريكيةالأهليةالحربأثناءللجيشتابعةمومميقية

تخرج.الموسيقىهوايةممارسةعلىأم(،1861-865)

تجارةفيوعملأم،898عامييلجامعةفيإيفزتشارلز

مقطوعاتهيؤلفوكانناجحا.إدارياوأصئموظفاالتأمين

.الإجازاتوأثناءالأمسبوعيةأعطلاتاأيامفىليلاالموسيقية

إيفز.وكوريرانظر:.ميريتجيمسايمر،

ام(.1312)832ألكسندرجوستاف،إيفل

باريس،فىإيفلبرجصممشرنسيوطيرانإنشاءاتمهندس

العالميالمعرضبمناسبةوذلك،م003ارتفاعهيبلغأصذيا

الهواءاستخداماستحدثوقد.أم988عامفيبباريس

الجسور.إنشاءعندالأساساتقيسونإنزالفيالمضعوط

فرنسا،جنوبىفيجارابىنفق:الإنشائيةمنجزاتهوتشمل

فيالحريةتمثالوهيكل،بالبرتغالبورتوفيدورونهروجسر

بفرنسا.دييونفيإيفلولد.نيويورك

منكانتإفريقيا،غربيفياليوروبالشعببلدةإدمي

اعتبارااسمإن،لمئاتالسوداءإفريقيافيالثقافةمراكزأهم

البلدةهذهأنالمؤرخونويعتقدعشر.الحاديالقرنمن

فقدإفريقيا.غربفىاليورولاشسعبحضارةمهدكالت

المعروفواللإنالبرونزمنالتماثيليصنعونأهلهاكان

السبكأسلوبيستخدمونوكانواالتيراكوتا.باسم

النحت.انظر:البرونز.تماثي!!صنعفيالشمعى

وقد.مميامميةأوعسكريةأهميةأيةإيفيلبلدةتكنلم

وأللحربنتيجةربماالتا!ئكشر،القرنبدايةفيتدهورت

مدينةهيإيفيبدولةيعرفكانوما.الطبيعيةالكوارث

بالأسوارالمدينةأحيطتوقدحاليا.نيجيرياغربيإيفي

.الغزاةمنإيفىحمايةلهاسبقالتينفسهاالمزدوجة

الأساطيرفيوأجاممنونكليتمنستراابنةإلفيجيئيا

حربفياليونانيةالقواتقائدهووأجاممنون.الإغريقية

الإلاهةإلىبإيفيجينياأجاممنونضحىوقد.طروادة

نأفيأملا،الإغريقيةالأساطيرتزعمكما،أرتيميس

لرحلتهموأتيةرياحااليونانيالأسطولإلىالإلاهةترسل

.طروادةإلى

ماتتإيفيجينياإنالأسطورةرواياتإحدىوتقول

بإنقاذأرتيميسقامتأخرىلروايةووفقا.التضحيةخلال

الإلاهةحملتوقدمنها.بدلأبريغزالوتقديمإيفيجينيا

كاهنةأصبحتحيثطوريس،أرضإلىإيفيجينيا

علىإيفيجينياشقيق،أوريستيسأقدمذلكوبعدأرتيمي!م!.

يذهبأن،لهعقاباأبولو،الإلهوأمرهكليتمنسترا.اغتيال

مقدساخشبياتمثالأهناكمنويجلبطوريس،إلى

الأجانبتقديماعتادواالذين،الطوريونوقبض.لأرتيميس

هرباوأوريستيسإيفيجينيالكنأوريستيص!،علىضعحايا،
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إلىإيفيجينياعودةوبعد.التمثالومعهماطوريسمن

د!رتيميس.كاهنةثانيةمرةصارتاليونان

بعدعلىتقعكانتقديمةإغريقيةمدينةإلدلسوس

فيأزميربمدينةالانيعرفماجنوبكم56حوالي

الحاديالقرنفىأثينامنمستعمرونأنشأهاوقد.تركيا

إرتيميسمعبدالشهيربمعبدهاعر!طثم..مقعشر

إحدىالمعبدويعد.إرتيميسالإغريقيةللإلاهةالخصص

القرنفيالمعبدبناءتموقد.السبعالقديمالعالمعجائب

القرنفيوجدالذيالهيكلبقاياعلى..متالسادس

،بناؤهوأعيدالحريقبفعلجزئياالمعبددمرثم..مقالسابع

..مقالسادسالقرنوخلال.أخرىمرةجزئيادمرثم

وأصبحت.إيفيسوسمدينةالفرسوبعدهماللاديوناحتل

فيالإغريقيالحكمتحتكبيراومالياتجاريامركزاالمدينة

عاصمةإيفيسوسأصبحتوبعدها..مقالرابعالقرن

ثم،القوطيينيدعلىايفيسوساحتلالتموقداسيا.إقليم

ثم،أم304العامفيالمغولوأخيرا،الأتراكثم،العرب

كشفمنالاثارعلماءتمكنوقدأخيرا.المدينةهجرت

.الميلاديعشرالتاسعالقرنفيآثارها

السبع.الدنياعجائبأيضا:انظر

لشعر.ا:نظرا0لإيقاعا

تغيراتدورةأيةإلىيشيرمصطلحالحيويالإيقاع

الطمثيةالدورةأمثلتهاومن.الحيةالكائناتوظائففي

منعديدةأنواعلأوراقالسنويوالتساقطللمرأة

.الأشجار

نأيمكن،حيويةإيقاعاتثلاثةبوجودالبعضيعتقد

وقدرتهالشخصشعورفىاليوميةبالتغيراتللتنبؤتستعمل

الإيقاعاتوهذه.والذهنيةالبدنيةالواجباتإنجازعلى

عاطفيةدورة2-يوما23دبدنيةدورة-أ:هيالحيوية

يوما.33دعقليةدورة3-يوما28د

الدوراتصحةإثباتمنالبحوثتتمكنولم

هذهبوجودالأحياءعلماءمعظميعتقدولا.الثلاث

نأ،ذلكإلىإضافةالأحياء،علماءويعرف.الدورات

عندوليست،الولادةقبلتبدأللإنسانالحيويةالإيقاعات

الإيقاعاتخصائصأنإلىأيضاالعلماءأشاروقد.الولادة

العمر.معتتفاوتللإنسانالمعروفةالحيوية

البيولوجية.الساعةأيضا:انظر

الكنائسلدىقداسةلهاالتيمالدينيةالرسوممنالأدثوول

عنتعبررسوماتالايقوناتومعظم.الشرقيةالأورثوذكسية

لنظامطبقاالأيقوناتهذهرسمتموقد.القديسيينأوالمسيح

الموضوعاتعنبالتعبيرسمحالكنسيةالسلطاتوضعته

بدتالأيقوناتفإنولهذا.الأيقوناتعلىالمرسومةالمقدسة

نأكما،الظلالتفتقدفهيواحد.أسلوبأونمطعلى

الأيقوناتوتوضجع.متكلفوضعوفيثابتةفيهاالأشكال

يفصلحاجزوهوالأيقونيالفاصلفيوالكناشالمنازلفى

الكنيسة.منالأسا!ميالجزءعنالمذبح

وأويقبلونهاالأيقوناتهذهأمامالمتعبدونويصلي

فىالأيقوناتتحملماوغالباحولها.الشموعيشعلون

الدينية.المناسبات

الأورثوذكسيةالكنائس،الفنالبيزنطى،أيضا:انظر

الشرقية.

.جان،إيكفانانظر:.فانجانإيك،

الفنابنأشهرأحدم(.6191-481)4توماسإلكئز،

.الميلاديعشرالتاسعالقرنبدايةفيالواقعيينالأمريكيين

البيوتخارجللحياةالمشاهدمنوكثيرالوحاترسم

والصيدوالتجديفكالسباحةالرياضيةوالأحداث

وبعداعاليةحيويةإيكنزأضفى.الماليةالجوائزومباريات

علميةدقةيحققأنوحاول.فنهعلىعميقاإنسانيا

وقد.والإحساسالشعورفقداندونجاداوتفصيلا

بينلوحةمثلالرياضيةالمبارياتصلرسومهمعروفاكانإيكنزتوماس

.أم998عامرسمتالتي5(،)أعلاالجولات
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وأالمنزأجةوأ!حاتهرسوماتهفيكنةالداالألوانامعتحدم

أطضوءأصساحرةاالرقيقةالمؤثراتازماامتلكلكنه،الداخلية

الخارجية.مشاهدهفيوالجو

الملفكر،،وايتمانوالتلوحاتهأشعهرمنو

جروسدكتورعيادةهمااللوحاتمنومجموعتان

الخارجيةأ!حاتهأشهرب!تومنأجنيو.دكتوروعيادة

تجمل!باختيمنفرد،تجديففىسكمتماكس

مادةفيجلياهذايظهرحيث،الطبيعيوالمنظرالصمورة

التلوين.

تدريبهولدأ.ألمتحدةابالولاياتفيلادأغيافيإيكنزولد

ودرس،الجميلةللفنودبنسلفانياأ!صاديميةفيأصفناعلى

عاموفيفيلادأغيا.فيالطبيةجفرسودكليةفيتاكتشر

بوديالإي!صأ!شيليدرم!باريعرإلىذهب،أم866

.!شواتثلاثدرسحيث(،الجميلةالفنون)مدرسةأرت

أ،ياتاكوإلىعادصءترأ!مبانيا.فيأشهرعدةقضيثم

صوهـإهـسمرقته!سا!خصصر،أم087عامفيالمتحدة

عائلتهالأضادحهمورارسموقد.فيلادأغياشيالشعخصيات

أحصنهالأطباء،واالموسيقييرمرمعظهمهماحانووالأصدقائه،

فيودرسحجيرا.نقدياقبولأأووا!ععةشعبيةيحرزلم

منعديدفيتاكتشرعنحاضركمافيلادأغيا،أكاديمية

أجبأساتطويرفيإيكنز!ماعد.الأخرىاأغنونامدارس

وكان،الحركةطريه!عنالإنساليالجسملدرا!عةتصويرية

مثال!.كذأ-ك

معرضإقامةتمت،موتهأعقبتالتيالسنةوفي

وكان،نيويوركبمدينةللفنونالعاصميالمتحففيالأعماله

الأعماله.يقاممعرضلأرهوهذا

أوساوا.هنريتانر،:أيضاانظر

لمعا.(م8231-0621)ينزجوها،إيكهارت

ساعدتروتأثير،نفوذذانصرانياكانألمانيلاهوت

العصورفيالمسيحيحانيالروالعلمتشحيلفيمواعظه

فيدوراخطبهأدتكذلك.الصوفيةانظر:.الوسعطى

أدبية.كلغةالألمانيةاتطوير

فيودرس،إيرفورتقربهوشعيمفيإيكهارتولد

النظامفيودخ!!.لارلسجامعةوفيإيرفورت

.النظامفيسلطةذاتوظائفوشغلىشابا،الدومينيكاني

إلىا0132عاممنبألانيا،كولونفيإي!ارتحاضر

بعضصحةصأ!صيسةااسعتفسرتحينأم،326

أف!!اره.

رفضلكنهخطأ،علىكانربماأنهإيكهارتاعترف

بينماومات(.باطلةأجم)تعاالبدعدرسبأنهيعترفأن

حكمأم،932عاموفي.قضيتهفيالباباقرارينتوكان

أفكارمنف!صة28علىوالعشرونالثانيجونأجاباا

.وضلالاتبدعبأنهاإيكهارت

تسمىرأسهعلىعظاملهالذيالوحيدالحيوانالأرر

الدائمةالقرونعنالقرونهذهتحتلم!.المتساقطةالقرون

لبذاتالجلدمنقويةصلبةطبقاتمنتت!صنأخيا

انتشارا،الكبيرةالأرضيةأضديياتاحثرأمنوهو.عظمي

العدو.علىبقدرتهمشهورأنهحصما

منها،العالمفيالأيائلمننوعا06منأكثريوجد

المسكوأيلالأذافيواللأيلالموظرالأحرالقاوأدلأعاريبوا

الحارةالصحاريفيالأيائلبعضويعيع!والرو.والرنة

القطبيةالدائرةفوقالباردةالمناطقفيالآخرولعضهاالجافة

الأراضيفيالأيائلأنواعمعظمدعيشحينفي،الشمالية

.المعتدلالمناخذاتالغاباتفيأو،والمستنقعات،العشبية

أكبرمنوهي.الحجمفىكثيراالأيائ!!اتختلف"

أمريكاوموظ.الشماليةوأمريكاباأورهفياكبريةالاتالحيو

بعضينموحيث،أسالماشيالأيائاأ!بهـاهوأجةأصثمماا

كمام،3.2الكت!عندبعضهايبلإرتفاعحتىثوراصذا

الأيائلأصغرأما.كجم581إلىمنهاالواحدزدريصل

يبلغوالذي،الجنوبيةأمريكاغربيفيالموجودالبودوفهو

كجم.9حواليويزنسما،03ال!ضفعندارتفاعه

عدا،الأنواعمعظمفىالأيائلذكورعلىالقرونوتقتصر

وإناثا.ذكوراالقرونيحملانأطدانا،واشنةالكاريبو

ولكنظباءأووعولاالأيائلاكورذمعظماوتسمى

ويسمىعجولا.تسمىوالموفأوالإل!صةال!صاريبوذكور

معظموتسمى.هارتسأوالأحصهـستاجس،االأي!ثذ!هـا

والإلكة،الكاريبوإناثتسمى!صمادوز،الآيائلإلات

ويطلهتالهيند.تسمىالأحمراالأيلوأنثىأبقارا.الموظ،و

صغارولكن،خشفاصعمالأيائلصغارمعظماعلى

عجولا.تسمى،والموفأ،والإلكةالكاريبو،

للغذاء،الأيائللحمالغربيينبعضا!حتخدموقد

الشعوبا!عتقراروبعد.القدممنذالملابسفيوجلودها

نألدرجةالأيائلمنكثيرقت!!الشماليةأمريكافيالبيضاء

بعضوفي.القارةمنكثيرةمناطقمناختفىالحيوان

منجلبتالتيالأيائلمرمجموعاتامشعيدتأصقأطناا

ولكن.لحمايتهاالصيدقوان!تؤوضعت،أخرىمماطق

تتغذى،كثيرةحيواناتحمايةفيتنجعأس!اأغوانيناهذه

والكوجرالقيوطمثل،أصشماليةاأمريكافي،بالأيائل

وأالضواريهذهبعضغابتوقدأ،مري!ي(.1الأسد)1

مماالأيائل،فيهالعيمقاشتيالأماكنبعضفيانقرضت

قتلإلىدعاالذيالأمركبيرا،ازدياداتزدادأعدادهاجعل

ازديادها.منللحدبعضها
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الصعارتظلأدويمكى.الطعامعىبحثهاأتناءعحغارهاتحرسالذيلالبيضاءالأيائلمنأم

.عام!نلأكترأمهاتهامع

أليضللأيلالجديدةالقرون

لها،أدلاه،والموط،أعلاه،الديل

اللخمليسمىالفراءمنعطاء

الحيوانيطرحهماسرعادالذي

لفركه.

الأيلجسم

باللبنصغارهاتتغذىحيواناتأي،تديياتالأيائ!!

مدذاتالأخرىالثديياتمثلوهي.الأمتفرزهالذي

نوعاثابتةتظلأجسامهاحرارةدرجةأنيعنيوهذاحار،

غطاءوللأيائل.المحيطةالحرارةدرجةالن!عنبصرفما

الجوفيدافئةبقائهافييساعدأجسامهاعلىالشعرمن

غطاءله،الشمالأقصىفيوالكاريبو،الرنةوأيلالبارد.

لايمشععرلهاالأخرىالأيائلوأكلبالشعر.منكثيف

فيأماناعما.الحيوانغطاءفيبدومسطحا،يظلقصير،

سمكا.أقلغطاءفلها،ال!!شوائيةالمناطق

رفيعة.طويلةأرجللهاالأيائلكلوالحوافر.الأرجل

فتخطو،بسرعةأرجلهاتحركحيث،جيدةعداءةوهي

أصبعانالحقيقةفىهىالأيلوقدم.واسعةخطوات

ويجريالحافر.يسمىصلببغلافمغطان،مركزيان

وينمو.وثبأوقفزبحركةأصابعهأطرافعلىالأيل

منأعلىمسافةعلىالنديةانحالبيسميانآخرانإصبعان

الخالبوتترك.الحيوانبعدوعلاقةلهماوليص!،الأقدام

الثلج.علىالأيائلحوافرآثارخلفنقاطاالندية

المهاجمين،تجنبفيسرعتهامنالأيائلتستفيد

بحسرعةالعدوالمرتعبالذيلالأبيضالأ!!ويستطيع

.للأمامم-5.46لمسافةالقفزيستطعكما،كماس65

بسرعةالعدويمكنهالكبيرالقويبجسمهالموظوحتى

كم/س.03

أصمغروأنوفوأفواه،ضيقةرؤوسلهاالأيائل.الرأس

شفاههاوتتحرك.الماشيةفيالموجودةتلكمنقليلا

ومعظم.بالطعامالإمساكفيتستخدمهاحيث،بسهولة
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الفم.منالأماميةاالمنطقةفيفقطسفليةأسنانلهاأنواعها

الأماميةالأسنانمحلحشنجلدمنسعميكةوسادةوتحل

عندماالوسادةهذهعلىالسفليةالأممنانوتضغطالعليا.

ليأكلها.الصغيرةوالأغصانالشجرأوراقالأي!!ينزع

قاطعةحادةحوافلها،الخلفيةوالسفلىالعليا،والامشان

مفئطعامه.فىالأيليستخدمها

ولكن،الرأسجانبىعلىكبيرتانعينانوللأيل

إنذاراتأولالتقاطفيوأنفهأذنيهعلىيعتمدالحيوان

دائماال!جيرتانوأذناه.قويةوسمعشمحاسةولهالخطر.

يأمنالأصواتلالتقاطتحريكهماويمكن،منتصبتان

.الصوتمنهيأتيالذيألاتجاهتمييزالأيلويستطيع.جهة

تحملحيث،يستريحأويأكلعندماعادةالريحويواجه

المقتربة.المفترسةالحيواناتمنوالروايحالأصواتالرياح

جمجمةمنلجزءالمكونةالعظاممننموهي.القرون

تجعلها،الحادةوحوافهاالصلبالعظمىوتركيبها.الأيل

أساساالقرونالأيلاذكرويستخدمجدا.خواسلاحا

التيوالأيائ!!.القطهيعزعامةأوالزوجةأجلمنللعراك

شتاءكلقرونهاتطر!الباردأوالمعتدلالمناخفىتعيش

اكتىأما.الربيعاخرأرفيبالنموجديدةمجموعةوتبدأ

قرونهاتبدلأنفيم!-تالحار،أوالدافئالمناخفيتعيش

.العاممنأخرىأوقاتفىجديدةأخرىلهاتنموبينما

النمو.،وسريعةوطرية،ناعمةالجديدةالقرونوتكون

نموها.وتنشطالقرونفوقالجلدمنرقيقةطبقةوتنمو

ورقيققصيربشعرمغطىلأنها!لخمل،يسمىالجلدوهذا

الكاملحجمهاالقرونتبلغوعندماناعما.مظهرايعطيه

وأالأشجار،أو،بالأرضالأيائلوتحكه،الخمليجف

منه.لتتخلصالأدغال

يختلفبينما،بأشواكتنتهى،أفرعلهاالقرونوكل

والكاريبو،،فالموظ.الختلفةالايائلأنواعبينالقرونشمكل

الموظفقرنابقرونهمابمالاحرىالايائلمنتمييزهمايسهل

فرعيمتدالكاريبو،وفي.مفلطحةعريضةمساحاتلهما

.الحيوانأنففوقالأمامإلىالقرنينأحدمن

الحيوانحجمعلىالأيائلقرونوشكلأويعتمد

منالحيوانيبلغعندماالقروننموويبدأ.وصحتهوسنه

،قصيرةت!ضنالأولىالقرونوهده.عامينأوعاماالعمر

وكبرا،طود!تزدادعامكلوفيما.حدإلىومستقيمة

متفرعة.وتصبح

الأيلحداة

أماكنأوأوكار،أو،دائمةمساكنللأيائلليص

تسمىمساحةفىهائمةحياتهاتقضيفهىللا!شقرار.

علىتمستوليكما.الطعامعنبحثا،السكنىالمحيط

لتجذبعنها،وتدافع،السكنيالمحيطداخلمساحات

وذلك،منفردةاومجموعاتفىوتعيش.الإناثإليها

حياتهيمضيفالموظوجنسها،ونوعها.عمرها،بحسب

أحياناعددهايصلقطعانايكونالكاريبوولكنوحيدا،

.حيوان001).00الى

عندمامواءمةأكثرلمواقعالأيائلمنالكثيرويححرك

إلىتتحركالجبالفىتعيشانتىفالأيائ!!.الفصولتتغير

عادةتظلوهيالشتاء.فصلفىارتفاعاالأقلالأراضي

والحشائ!شالأشجارتمدهاحيثالغاباتحوافمنقريبة

الاختباء،أو،النومأماكنفيالأغصانوتستخدم،بالطعام

المواليد.استقبالفيأو

فقدعام،كلبعيدةلمسافاتتهاجرالأيائلوبعض

وهوالغذاء.أماكنبينكمأو006مسافةالكاريبويسافر

أراضيأو،المنبسطةالأراضيفىالصميفيمضي

أواخروفي.الشماليةالقطبيةالدائرةفىالمستنقعات

إلىوترحل،كبيرةقطعانفيالأيائلتتجمعالصيف

الربيع.أوائلفيشمالاوتعودالشتاء،فيدفئاأكثرمناطق

مدةبطنهافيصغارهاالأيلأنثىتحملالصغار.

تختارثمنوعها،بحسبوذلكأشهر،9و6ب!تتتراوح

صغاروتبقىفيها.لتلدالأيائل،عنوبعيدة،متواريةبقعة

تمكنهابصورةالسيرعلىتصئقادرةحتىمختبئةالأيائل

بأمها.اللحاقمن

ولادتهعندالأوروبيالروأيلصغيرويزن

وثلاثةامسبوعبينتتراوحمدةمختبئاويظلكيلوجرا!ن،

بنيتراوحماالولادةالحديثةالموظعجولوتزن.أسسابيع

منتبلغعندمابأمهاتهااللحاقوتستطيعأكجم،6و11

.أيامعشرةالعمر

عندكجم54.حوالىوالكاريبوالرنةعجولوتزن

منساعاتبعدبالقطيعاللحاقوتستطجعولادتها،

وللادتها.

،مرةكلفيواحداصغيراتلدالأيائلىأنواعومعظم

علىيعيشالذيالمائيالصينايلويلدتوأما.تلدوأحيانا

مايتراوحإذالصغار،منعددأكبراليانجتسىنهرضفاف

.الواحدةالمرةفيصغار7و4بين

النباتاتمنعديدةأنواعاالأيائلتأكلالغذاء.

الغذاح!يكونعندماأي،الربيعففي.النباتيةوالأجزاء

والوردالحشائشالأحيانمعظمفيتأكلنسبيا،متوافرا

تجفعندماالصيفوفي.الغضةوالأغصمانوالبراعم

والسيقانالأغصانتأكلالشجر،وأوراقالحشائش

فيعادةتتجمإلأيائلالشتاءوفيالنمو.تامةوالأوراق

لتصلغذائها،أماكنفيالجليدوتتخطي،صغيرةقطعان

يصبحوعندما.الصغيرةالاشمجاروفروعالأغصانإلى
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الآيلأقداماثارالصلبةوالأجزاءالقلفعلىتتغذىجدا،شحيحاالغذاء

نرا!س!يرنرنرئج؟ءا!ابركا-ليءء*؟!ض!نر!رزشقي*!ء"ءس!كأو!س؟يركس؟ور!سرر!!*!ءء!كا؟ء!/كاع4!كاكا!نن!!!"!ا"؟؟بن*روبز،!كأبرأ.للشجرمضىلاا

!/ورصاينس!و-!!ير!كا*كااسلإووكا!7؟!كا*؟! ا!اكاكا؟ير!ع/؟كاو!لم!ا؟!4بم!-!!ءكا

!اتن9كا!يخقي!؟زرلم؟أنرءابربمال!كا!يم!أ!!كأا!شبريئنر!؟ش*ا،9ثر4؟%!!!!بزكأ؟في!لم!ير!؟!!صقي!!وء؟!!رر"ش!كا

يم!رزا؟ىكافيآو"كا!زربر!!+!3!كاكا؟1!ى"؟!!ا!!!كا!!33*%!!!ننإخ!ص*!يم!غكاا!ا!؟،؟!!"!لمابن"!!(!بركاورز"أ!؟لم!!كأفي"الايلومعدة.بلعهقبلجيداطعامهاتمضئالايائلولا

ءإبموو!ا!ا،/ء!؟*!ر!!،؟!برزرى/!9؟؟آىأ!!!!3ا+ء!!وكج!!س!!!!آإ44!يتي*ض؟المجيمصنرءفيكابر!4ي؟و*!يروو3بمرر
آ؟!!ارر!%كائر

ا:!زر*سا؟!؟3؟ل!آءا!3!!،!كاإكا؟إ"4أ!!*!لأ؟ء؟،أتينرش؟صنم!رربر!كابنرزخ!س؟*بر3؟؟آ!إء!ءا!!أىؤلمير!3بر!فيأضيز!4كأ؟ررى!االذيلامراللغذاء،مخزناهاإحداتعمل،تحجرااربعلها
ء!!!*!أا؟بر؟!!كا!3!"كااوإكاأرر*!يرس"،!برير1و3ءاء

ع"!ء!روواء،ا!وض!كاىكا!ىا-!!!ا،برا!!أا!!رزسىكا!كاص!كأ/!!ءآ!:لم؟*"ءيرترثم3؟"؟زرإإابرثرلإقيأ!عى؟!!يز

ى!ىكا3ى،"كا*!صكاءلمك!

ا!ض!لأ"!ش1!؟،/زر!يرس؟غ!شاكأ،اخبر3!وئرإرز؟أ!!لمايرلمئنكاكا!؟كابرى!عآ؟!برء*!!لم!3**ءا!ااتر؟!أ!اقي!،بسرعهالطعاممنكبيرةكمياتالتهاممنالايل.

إنر!ا!رزاص!!"!*لم!لما11آلم؟؟!!لم؟،نرأ؟برفي؟إ"-غ؟كأإا،!؟!بم!"خاأى!لم!بز!ىإائرخ!!ثمع!ء!ارو3!/؟!،؟ىير!لآ!فى!لم3؟ج!"!لمفي-أماكنفىطويلةفتراتلقضاءالأيائلتحتاجلاولذلك

ش--بجوسفيش-بيمبب!يزك!سبر؟ث!-ب-؟!-قيقي؟--قيش!؟جلمببفيث،--فبخب-ت"+!-برلىنن!؟ث-،!!تمنم%ط؟يئ-!بج!،س؟خ؟-لا!بر--قيب3كلء-

-!ز؟خب!خءبرإفيبخسير*نض-!7!!!ز،؟غنجءثرفيبخ*شثنبيم*يئ3ير7؟جضبخه!تبئيجز،!؟فيقيلميخ!!!ح!كبنا!2نجلم!يكأ!نه2-قيالايليجدوعندما.الاعداءيراهاانيمكنحيث،غذائها

س--ى-؟،-!-يمقيلأ!،أ*ء"برقينج!!بن-شكا!كا*برزر-ض؟!لى!!*ثيم!2شكأنج؟*قي!-*يمجفروفينم*3بقنم!بر؟*!*ء!قي+!-مستديرةكصةشكلفىالفمإلىالطعاملرجعأمنا،مكانا

أ؟جس*برفي-بكأخج7-لى-سؤ-ج-خ؟--"-؟-سم"بنكا--ش(-س،إس---بمبفبئ،خس!؟؟+-وي--/+ج؟س-قس---سفيج--.-س-يمث/--يمخ"?..!صتد

فيقي7؟كأفي؟بز-ب!لمض!ع-كتي!ثن!؟الإثق!ؤصمحح؟كحيمخ!يم!؟"-!ج*بن7كأمعبئ*كا!غ+ع-كا-!!-اخرىاصاءإلىليذهب،يبتلعهثمفيمصعه،الجرةعى

-ظ-،!؟-!!؟؟-!تربزر6نرعفي3ءلمبزغ!-كأكا*.يثبربن!بنؤير:رز؟ىح!ي!فيزنرقيتن!-بمكيم،!تمب!قيجم!في!*!كؤ؟!5س-!-حوكثأءكأبز؟!كجيننج؟.ةلمعدامن

لاو-س-ب--"ج!-جبزنر؟،ش؟--؟،شءبخ-/لم-/نرو-يمنتبرنجشألمئم!س(يخئ!ئهم--ب-نن"شج-ع؟ح-بسءنم-ءخجج-بمشبس!/-:-!بس!ر؟سلطريقةابهذهمهاطعاتهضمالتيناتالحيواؤسممى

.لحيواناالمجتر،:نظرا.المجترات

ومنهابل!يعتها،فيهاتعيشتكنلماماكنإلىألايائلوم!مرفتهاالمرهفةأحماسيسها3لالأياتحمشدم.العادات

!استراليافىربىكماالجدبدة،وغينياوهاوايأسترالياوالأسلالأعداء.تجنبفيوصعرعتها،سكنهابحدود

اسياوايلوالاحمرالاسمرمنهاالايائلمنعدةأنواعوالأسود،الدببةمنمهاجمجهمعظميسبقالجسمالضحيح

)الغطاءومخملهالحومهاأجلمنالايائلوتربى.المراوغالأولىالأ.يلولمميلةولكن.والإنسانوالذ!ساب،،الامريكية

بيلاستخدامهالخملويجهز(.الجديدةللقرونالمرائيتفاجألموما،ألاكتشافتجنبه!طالخومنالهربفى

الايلهونيوزيلندافييربىنوعوأكثر.الاسيويةالإدويهيمرالمهاجمؤلترك،لمماكنةتقفماغالبافإنهاالآيائل

الاحمر.وعندالفجرعندغذاءهاالايائلمعظمؤتحناولبجوارها.

فىالمعروفةالأيائلتشبماالشماليةأمريكاأيائلمعجيداتنعسجمحيثالغاباتحوافقربفقط،الغسق

الايل2-.الذيلالابيضالايلأ:الشماليةأمريكا.المحيطةالبيئة

.الموظ5-.الوبيتاوالإلكة-4الكاريبو.3-الاذانيبعضتعيمقكما.عاما02-ا.منالأيائللعيش

وهوفرجينيا،أأيضايسمىالذيلالأبيضالأيلمنالروأيليعيت!ذلكومع،أطولمدةالأسرفيالأيا!ل

وقد.الشماليةامريكافىانتشاراالأكثرالكبيرةالويدةحديقةفيسنوات3-7ومنالبريةفىعاما721

يزنالذيالنموالتامالذكرفيمتراالكتفار!اعيبلغ.اروان

كجم.09الايائلانواع

يبلغ،أساسهجملى!الحيوانسميالذيالأيل،هذاوذيلاسيافىتعيشالأيائل،مننوعاستينمنأكثريوجد

اسفل.منابيضوشعربنيشعروده،سم3.حوالططودهادخدتوقد.والجنوبيةالوسطىوال!مريكتين،واوروبا

منتصباذيلهيقف،الجريفىويبدأ،الحيوانيخافوعندما

ضارببنىجلدلهالأيلوهذا.الأبيضالجزءليظهر،لاعلىللأيلالعظميالهيكل

شتاء.الزرقةإلىضاربورمادي،الصيففىالحمرةإلى

الثقريالعمودنمأثماألجمح!ةا

ير?يللذاك!لأ!!

القرودوتبداشتاء،كلقرولهاا!يائلتفقدا!يائلدرونتنموكيفا!صا!ز؟؟

ورقيقة،لاعمةالجديدةوالقرونالربئ.أواحرفيالنموفىالجديدةالم!!4!-صءا3ن!كاء

يرص!!؟!س!ء؟دءكاير!!:بنجكاكانسماا

وتكونانحمل،يسمىناعمقصيرشريعلوهرقيقجلدويغطهاب!!نتح!-4د"ىخ؟11ا،،!ىكاءكالأ"ء/
كأيرضل!بصيل!؟-صص-1!بر!كاير-ءا

مخمل.لهاوليمي!وقويةصلبةالمموتامةالقرونترررلأقيل!؟و؟؟لأكاي4ير!بزئملمكم؟اغلملم!3لا!ى!!يركافي

!-؟حمجي/ير!"كا-لاكاى31كابهلأبرلمبر!!هثيهلإيرأ"صكا!و،-ا

ضثصلل!تر!ي4"كا!كا+كاج!لأعكاحءو/جع،!صي!+ء-ثائحفارز6"كاج مم!

فلرداء-6./7ىكاخ!"-كا

ء-*ث!ا4/رلأكليربر3كا!م4ضالرص!الرجص

/كا7!ض*3-كابر(%!!وو!ولحم!كلاكا--تمخ!!مموكا؟قي!+؟!!،حى!ب!2//!صع173؟3/؟ير-33،حآا

،:كاغ*"حيهل!

لأبرء؟،زر%كا،؟س13/لم!لمغ-"الثدم!فوولران!3/لأالقدمه!ير
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أ!شماشيالذيلأسودالأيلأيضاويسمىالأذانيالأيل

ويسمى.أ!ذيلاالأليضاالأي!ويشبه،الهادئالمحيصأغرب

الفراء،ذواتىأعبيرتيناأذنيهبسببالاسعمابهذاالأذانيالأيل

والأيلالأذانياالأي!ادوجلو.أسغ!اأذفيتشبهانواللتين

صحاعةفيالأساسافيتستخدمت!طالتيهيالذي!!الأبيض

.الغزالجلدالمسمىالأبيضالصوفيالنسي!

وهي.أصشماليةاأ!هـ!ظفيتعيمثرحيواناتالكاريبو

أسدىتنموأعروناأتذلك،اشنةإلىال!يائلأنواعأقرب

ارتفاعهيبلغحتىأعاريبواوينموجميعا.وإناثهاذكورها

أسماديواالأبيضاجم!!أ!نهويترارح،م2.1الكتف!عند

أغطباقاطنوالحمر،أ!نودوا،الإسكيموويأك!!.والبني

عظهامه،منأدواتينحتونرالكاريبولحم،الشمالي

وحياما.ثياباجلدهمنويصنعون

أكبروهو،أصديتاأيضاويسمىالأمريكيةالإلكة

عمدالذحصارتفايصطوقد،الموطبعدالعال!فيالأيائ!!

،أد..يردراطتر،ونصرومترحوافيإلىأصكتفا

ا!ممص،افيحيواد005منتتكونقطعاناويكود

أصتشاء.افي00.1و.

حضىارتفاعيبلغاذحجما،الأيائلأكبرهوالموظ

يبلوقد.كجم581الجسماووزن،م32.أ!ذكورابعض

كبرمنالرغموعلى،كجم27تزنر،م4.1نهاقرراتساع

ولون.الغابةفيوهدوءبسرعةالتحركيستطيعحجمه

البنيب!تيتراوحإذ،الأخرىاالأيائلمن!نةدأشدالموفأ

منفردا.الوظويعيشالأسود.واالمحمر

تشمل.والجنوبيةالوسطىالأمريكتينأيائل

أيل-4البروكت3الأحراشاأيل2البودو-أ

أحمنهيومل.ا5العشبيةالسهول

الأيائلأصغروهوالأرنبأيلأحياكايسمىالبودو

في،الجنوبيةأمريكاغربغاباتفيويعيحقحجما،

وارتفاعاتسإإلبحرمستوىب!!ارتفاعهاشراوحمناطة!

يتجاوزولاالانديز.جبالعلىا0003حوافيتبلغ

قرونوله،9الصن.3.المودوءارتفا كجمبحويرو،سم.!

يكونوربما.رماديأواللونلنيوشعره،قصيرةلتموكية

نفورا.أاللأياشلاأكثرأجودوا

الجنوبيةأمريكافيالأيائلأحجرهيالأحراشأيائل

فىوتعيش.أم،2حواليإلىارتفاعهايصلحيث

وباراجوايالبرازيلفى،الغاباترالموحلةالسهول

حافركلمدالأيائلهذهمنالواحدويستطيع.واروجواي

اللينة.الأرضشوقالسيرعلىأجساعدهباتسا

وحتىالمكسيكجنوبيفىتعيمغ!البروكتأيائل

بينارتفاعهايتراوحالتىأحتمجريةاالمناطة!فيلاراخواي،

إلىالحيواناتهذهوتنمو.م4188.والبحرمستوى

.كالأشواكقرونهاوتمدو.الكتفعند05ءارتفا

سم!ما

الطويلة،البامباأعشابإلىاسمهيعودالبامباايل

وينموفيها.يعيشالتي،الجنوبيةأمريكاسهوأ!فيالموجودة

شعرذووهو،الكتفعندسم09ارتفاعهأجبلغالأيلهذا

.الصفرةإلىضاربلنيأو،الحمرةإلىضارببني

.نفاذةرائحةتطلقالخلفيةحواصرهفيغددوللذكر

ء--!

.وحواهـالعا،ت3الأحراامتل،الم!صتموشةالأماكرايمصاوآميا،وشممافيروباأرييعيشر،الححمصغيرالروأيل
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يأط!.التيوالطحالبالححتمائشعناطبحثالشماليةالقطبيةللمناطقالصحريهالأراضييتسلقالرنةمنقطيع

منالأنديزجبالفىويوجدالأنديز،أيلأوالهيومل.

الغاباتفىيعيمقوهو.الأرجنتينجنوبإلىالأكوادور

تباارتفاعاتعلىالعشبيةوالهضابالكثيفة

سم09حواليارتفاعإلىالهيوملوينمو.م000.5

والأصفرالرماديباللونمبرقمقجلدوله،الكتفعند

علىطولأأكثرويكونوشوكيخشنوالشعر.والبني

والذيل.الجبين

أيل-أ:تشمل.والأوروبيةالآسيويةالأيائل

-4المحورأيلأوالشيتال3-المونتجاك2-المسك

بييرأيل7-الرنة6-الأحمرالأيل5-الأسمرالأيل

دافيد.

أ!ضابوا،والجبال،الغاباتفيتجولالمسكأيائل

إلىوتنموآمسيا.شرقيوشمال،الوسطىامعيافيالعليا

،قرونلهاوليس.الكتفعندسم55حواليارتفاع

إلىللذكرالعلويبالفكينموالأمشانمنزوجاولكن

الزيتيةالمادةإلىالأيلهذاوينسب.أنيابشكلعلىأسفل

وهي،المسكتسمىوالتيالذكربطنفيغدةتفرزهاالتي

العطور.صناعةفيتستخدم

وسريلانكا،،ونيبالالهند،أدغال!ماويعيش.المؤنتجاك

ويبينأسيا.شرقيجنوبأنحاءمعظموفي،الصينوجنوبي

أصواتاالايائلهذهوتصدر.الكتفعندمعم05ارتفاعه

النباحة.الأيائلأحياناتسمى،ولذلكتخافعندماكالنباح

هيالتيالعاليةالجبليةالمروجعلىأطحطرمشبهايق!الأمريكيةالإلكة

الصيمية.غدائه!نطقة
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أحشبيةاالأراضيافيتوجدالمحور،أيائلأوالشلتال

بعضويعتبرهاوسريلانكا.الهندفيالمكشوفةوالغابات

ارتفاعإلىالشيتالوتنمو.ورقةجمالاالأيائلاأكثرالناس

وبه،الحمرةإلىضاربوجلدها،الكتف!عندسم09

وتنحنى،سم09طولإلىفتصلقرونهاأمابيضاء.نقط

ذكرمث!!الشيتالوذ!صرؤوسها.منالخلفإلىبرشاقة

ينموبالأنيابأصثمبيهةاالأممنانمنزوجلهالمسكأيل

حدائ!تمنالكثيرفيموجوددالأيائلوهذه.العلويبالفك

.الحيوان

علىالواقعةراضيالأالأصليموطنهالأسمرالأيل

فىيوجدأدشيم!شالانأما.المتوسعطالأبيضالبحرطول

فيأقمعادفىيحمعمنهوالكثيرأوروبا.أنحاءمعظم

حجمامث!أسسمرأءاالأيائ!اوحجما.حدائقأومقاطعات

فيالموجودةالأيائ!طاامنأسعكحراعلىوهي.الشيتال

الموجودةالقرونتشبهمفلطحةعريضةبقرونتتميزأوروبا

.الموظأيائ!طفي

وله،أصكتفاعندم2.1طولهيبلغالأحمرالأيل

الأيائلهذهوتشتهر.الحمرةإلىضارببنيشعر

بجمالها.

الأيائلفميةأعفماءبعض

العلمىالاسمالشائعسما

الذيلالأبيضالأيل

سفيرححيا!أودكويلزفرجينيا()أيل

تومري!صدبا،ستوسيرسلأحراشايلأ

إيلاص!ميرفممالأحمرالأيل

(ليوسهيموثويلص)أدو)أيلالأذانيالأ!

سود(اةاي!!لدا

داماداماالأسمرالأيل

ماراماالبروكتأيل

داليديانسألميروسدافيدييرأيل

كسكالرر!ابرونسالروأيل

)الأيللوبيتا

حصاساد!سميص!سيرفس(الأمريكي

اليرميسهيدروبوتيصالمائىالصينأيل

موشيعيررسموكوسالمسكأيل

!ودوالبودو

أكسمم!أكحسرالمحورأيلأوالشيتال

ترالدوسرابحيفيروالرنةالكاريبو

لإلكةا/الموظ

هيبوكامليرالأنديز()أيلالهيومل

عة،يوسرمقالةكه

موطه

احتمحاليةامريكاأ

ا-لحوليةمريكاأ

"الحتحماليةأمرريكا

وروباوأسياآ

لوسوامري!!اآ

ورو،وأسياآ

اجةأصتمماامري!!اأ

مياا

لاآسيا

الحموبيةمريحاأ

آسيا

وأوروباأآسيا

المتسمالية!ري!صاوأ

ورولاوأآسيا

الححويةمريكاوأ

الحموليةأمري!ط

المناطقالحريطهةعرا!يحمراءاالمساحاتتوص!!.الأيائلتعيت!أين

ماحمئالقاراتفيتعيسقوالأيائلالعادا.!يالأيا!لليهاتعيعقات

الحوكط.القطصعدا

والأيلأسكتلندا.فىأ!فمأالحمرالأيائلاوصيد

قويةشسمحاسةلهأس!ضلندامرتفعاتشىالموحودالأحمرا

نأالصيادعلىفإنولذا،صوتلأقلويتنبهحادوبصر

التصويبمنتمكنهالتيالدرجةإلىباحتراسمنهيقترب

.بنجاح

أوروباوشحماليالشماليالقطبفيتعيشالرنة

.قرنانوالأنثىالذكرمنولكلال!صاريبو.وتشبهوآمميا،

السكانلأن،الأقصىالشمالحيواناتأهممنوالرنة

جلودها.،منوالخيام،الثيابويصنعونلحومها،يأكلون

وجلودها.قرونهام!أدواتهميسحتونو

وأحراش!سهولفيتجولكانتدافيد.بللرألائل

أولكانفرنصىراهبباسمولمسميت.الص!تشمالى

الحياةقيدعلىمنهابقيأجوموا.أم865عامرآهامن

الخاصة.الحدائقفيتعيعقوهي.فقط004حوالي

وكلها،العالممنكثيرةمناطقفي،الحيوانوحدائق

عامحواليإنجلتراإلىجلبتالتيالأيائلإلىتنتمي

بكين.فيالصينلإمبراطورمملوكقطيعمنأم،009

،أم219عامالصينفيالأصليالقطجعانقرضوقد

بييرأيائلارتفاعويبلغصمد.الإنجليزيالقطيعولكن

فيرماديغطاءولها،الكتفعندالمترنحودافيد

الصيم!.فيوأحمرالشتاء،

منالثمانينياتأواخرفيللخطر.المعرضةالأنواع

الأيائلمننوعا02منأكثرتعرضالعشرينالقرن

الأبيضالأيلالأنواعهذهوشملت،الانقراضلخطر

وخمسةالأحراش!،وأيل،ال!صوأيل،الكولمبيالذيل

صيدكثيرةبلدانوحرمت.الا!سيويةالسيكةأنواعمن

واليومعليها.للمحافظةمحمياتوأقامتالأيائل،

لتجمعاتتهديدأكبرالطبيعيةالبيئاتتدميريشكل

الأيائلكانتكثيرةمناطقالبشرأزالحيثالأيائل،

الزراعةتنميةفيالأرضتستخدمكيمافيها،تعيش

.واللإسكان
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الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الحيوادحيوان،الإلكة

رياضةالصيد،الأذانيالأيل

الأحمرالعزالالرنةأيل

المسكغزالالغزالجلد

الموضوععناصر

الأيلجسم-أ

والحوافرالأرحل-أ

الرأس-ب

.القرون-ج

الأيلحياة-2

الصغار

العذاء-ب

العادات

الأيائلأنواع-3

الشماليةأمريكاأيائل

والجنوبيةالوسوالأمريكتينأيائل-!

والأوروبيةالآسيويةالأيائل-خ

للحطرالمعرضةالأنواع

أسئلة

العالم؟فيالأيائلألواععددكم

تنمو؟وكيف؟المتساقطةالقرونما

الأيل؟يقفزهاالتيالمسافةتبلغكم-

أصغرها؟وما؟الأيائلأكبرما-

الأياشل؟فىالأصابععددكم-

أوالكاريبو؟الرنةصغيريسمىدم-

يستريح؟أويأكلعدماالريحالأيليواجهلماد

؟الأعداءالأيائلتتجسبكيف!-

ريمولكاا

لمسكا

حيواد،الموظ

فرويتينكبيرتينأذنينذوجميلأيلالاداليالأوو

09بينالأيلهذاطولسراوح.البغلأذنيتشبهان

رماديلونذووهو.متشعبةكبيرةقرونوله،سمأ.وه

الذيالأمر،قويةبأرجلبسرعةويعدو،البنيإلىيميل

.الوعرةالطرقفيبسهولةالجريمنيمكنه

الولاياتوفي،المكسيكش!اليالأذانيالأيليعيش

فييوكونومنطقةألاسكامنالجنوبيةوالأجزاءالمتحدة

داكوتاولايةوشرقيتكساسولايةشماليومنكندا.

.المتحدةبالولاياتالهادئالمحيطساحلإلىغرباالشمالية

شمالمنطقةفيالذيلأسودبالأيلأدلأذانيايلأيلويسمى

.الهادئالمحيطغربي

بمالنباتاتمنمتنوعةمجموعةالأذانيالأيليأكل

،الصغيرةالأشجارفروعوأوراقوالبراعمالحشائشتشمل

الأيائلتنشطماوعادة.الزرأعيةالمحاصيلأيضايأكلوقد

فيوتعيع!.فقطالغسقوفيالفجربزوغعندالأذانية

وتقضيحيوانا،2و.5بينمنهاكلعدديتراوحقطعان

توضح.البعلكأذنىلالفراءمكسوتانكبيرتانأذلانلهالأذانيالأيل

التزاوح.موسمأثماءالألثىيحرسوهو)يمير(،الدكر،الصورةهذه

فتجوبالشتاءفصلأما،والجبالالتلالفيالصيففصل

.الوديانفيه

الأيل.:أيضاانظر

فييعيشضخم،الأيدحيوانمننوعاد،أول

الرنةأيليرتبطواسيا.أوروبافىالشماليةالأقاليمأطراف

الشعوبتربيهاماوغالباالكاريبو.بحيوانوثيقاأرتباطا

.قطعانشكلفيالبدوية

عددفيالأخرىالأيلأنواععنالرنةأيليختلف

أكبرقرونذات،المثالسبيلعلىف!الأشسياء.من

لونهاسميكةصوفيةطبقةولها،وأعرضأكبروأظلاف

وتساعدها.تقريباالأبيضإلىالمائلوالبنيالرماديبين

فالحوافرالبارد.القطبفيالبقاءعلىالسماتهذه

فيالغوصمنالرنةأيلتمنع-المثالممبيلعلى-الضخمة

منالوحيدالنوعهيالرنةأيلوأنثىالشتاء.أثناءالثلج

تصدروهى.قرونلهاالتيالكاريبو،خلافالأيل،أنثى

الكاملةالرنةأيلأنثىتشعروعندما.متنوعةأصواتادائما

أصواتاالصسغارويصدرشخيرا،تصدربالخوفالنمو

،باللأرضأقدامهاتصطكايلأيائلتسيروعندما.عالية

رتيبة.ضرباتصوتباعثة



إيلات558

الثكحفصا!وورقالأعشابالصيففيالأيليقتات

إلىأيصلالثلجفىبأظلافهينبشالشتاءوفيوالبتولا،

اللأشنة.منغذائه

ببطءالنباتاتتنموالقصيرالقطبيالصيفوفي

الرنةترتحللذلكالكثير.الرعيأمامتصمدأنولاتستطيع

نادرا.يصئكذاؤهاعندماجديدةأماكنإلىمتكرربشكل

تجيدحيواناتوهي.عامكلمتراتالكيلومئاتوتهاجر

لبضعويمكن.أ!جرةاأثناءالأنهارعبوروتستطيعالسباحة

تستطيعوهيواحد.قطيعتتجمثيأنالرنةأيلمنآلاف

شكلفىالارتحالطرية!عنالأعداءمنأنفسهاحماية

الذئابهىالرنةأيلتطرتعترضالتيوالحيوانات.قطعان

)حيوانوالشرة(،القطفصيلةمنمتوحع!)حيوانوالوشق

.والدبأمريكا(شمالفىيعيمشاللحومآكلاتمنثدي

.بقرةتسمىوالأنثىثورايسمىالرنةحيوانوذحص

مجموعاتهالجمعبعضابعضهاالثيرانتصارعالخريفوفي

يتزاوجعندئذ،والثور،.الحريمالمسماةالبقراتمنالخاصة

وفي.الحريمعرىينفكبعدوفيما،حريمهفيبالبقرات

يصبح،أيامبضعةوبعد،العجليسمىوليداتضع،الربيع

الرنةوأيل.أغطيعاإلىلانضمامهتكفيلدرجةقوياالعجل

تقريبا،سما2:.09بينارتفاعهيتراوحالنموالكامل

كجم.أ08ويزن

إسكندينافيا،شماكما،اللابلأهلجدامفيدالرنةوأيل

وفقاحياتهمطريقةبت!صيفالمعروفينالرحلالبدومنوهم

وأ!ريكاوآممياأورودام!الشمالىالقطبأقاليميقطنالرنةأيل

تلكسالشحاليةالمساطتأقصىفيالرحلالمدويقتنى.الشمالية

ويأكلولىألبالهاويشردونيستأدسونها،الرنةأيلمنقطعاناالأقاليم

جلودها.مىوحيامهمملابسهمويصعونلحومها

الزحافاتحملعلىيدربونهاحيث،الرنةأيللهجرة

صنعفيفتستخدمجلودهاأماوجرها.الجليدوعربات

غيرويقتلونلبنها،يشربونكما.والخياموالملابسالأحذية

المناطق،بعضوفيلحومها.أج!!منمنهاالمستأنعر

والطائراتوالشاحناتالثلجيةالزلاقاتاسم!صانيستخدم

أيللأسرالقناةثنائيةاللاسلكيةالاتصالوأجهزةالمروحية

لايزالونسيبرياشمالفيأبدواولكنوقطعانها.الرنة

طريقعنوذلك،القديمةبالطريقةالرنةأيلقطعانيرعون

زحافاتعلىممتلكاتهميحملونأنهمكما.القطعانتتبع

نة.11أي!!يجرها

السوفييتيالاتحادفيالنوويتشرنوب!حادثوبعد

ايلإشعاعاتالموس!يةالرياخحملت،أم869عام)سابقا(

التيالأشنةوأصبحتإسكندينافيا،شماليإلىالذرية

تلوثتماوسرعان.التلوثشديدةالرنةحيواناتتقتاتها

عالياالرنةلحومفيالإشعاعمستوىووجدذاتها،الرنة

ونتيجة.الادميللاستهلاكتصلحلاأنهاحتىجدا

منها.الالافقتلمنلابدكان،لذلك

التندرا.الكاريبو؟بمالأيل:أيضاانظر

البحرذراعيأحدخلئالعقبة،علىميناءإ*ت

الميناءهذايعتبر.نسمة00691سكانهوعددالأحمر،

وشرقآسياإلىالبحريالمحتلةالفلسطينيةالأراضىمنفذ

علىوموقعها،الطبيعيجمالهاساعدهاوقد.إفريقيا

.العامطوالسياحيامنتجعاتكونلكيالبحر،

بعدأهميتهاوزادت،أم489عامفيإيلاتأنشئت

منالإسرائيليةالسفنمئالمصريونعندماأم059عام

خليجيصبحالسويسقناةفبدون.السويسقناةفيالمرور

ولكنالأحمر.البحرإلىالوحيدالإلصرائيليينمخرجالعقبة

إيلاتأفقدمما،الخليجمدخلبإغلاقأيضاقامتمصر

الحربنتيجةأخرىمرةالخليجفتحوقدأهميتها.

إيلاتنمتوحينئذ،أم569عامفىالعربيةالإسرأئيلية

إغلاقكانوقدوأهميتها.حجمهاوزأدكبيرةبسرعة

لحربالمعلنةالأسبابأحدأم679عامفيللخليجمصر

يونيه.

منهايبدأحيثللنفطمهمامركزاكذلكإيلاتتعتبر

ومن،المتوسطالأبيضالبحرساحلإلىيمتدأنابيبخط

حيفا.مصفاةإلىيرسلأوالخارجإلىيصدرهناك

علىتمتدأستراليا،فيوصناعيةزراعيةمقاطعةإلإوارا

منويلز،ساوثنيومنالشرقيالجنوبيالساحلطول

نهرحتى،سيدنيجنوبكم48،باركستانويل

سلسلةالغربمنتحدهساحليسهلوهي.شوالهافن



955الخفيةبالقوىالإلمان

000.051نحوالمقاطعةهذهفىويسكنإيلاوارا.جبال

وقد.أم581عامفيكانللمنطقةاستيطانوأول.نسمة

.أم985عامبوللىفيالحجريللفحممنجمأولافتتح

مأ829عاموفى.المنطقةميناءإلىوولونجونجوتطورت

كمبلا.ميناءأنشئ

الحليب.بكثرةإي!واراأبقارتمتازألثار.إللاوارا،

أكثرثانيوتعدأستراليا،فيتربىالأبقارمننوعوهي

وأكثر.جيرسيأبقاربعدأمشراليافىعدداالابقارأنواع

هذامنأصشراليافيللألبانالمنتجةالأبقارقطعانثلثمن

.النوع

ساحلعلىإيلاواراإقليمفيالمزارعونطوروقد

فيالنوعهذأسلالاتانشرقىالجنوبيويلزساوثنيو

فىمعزولةمراعيهاوكانتعشر.التاسعالقرنأوائل

فيالتحكميمكنوضعفيفهيولذلك.الكتيفةالغابات

الإنجليزيةالأبقارصفاتبعضبنقلابتدئولقدتكاثرها،

معتتناسبحتىإليها،)بالتهجين(القصيرةالقرونذات

تحسيناستطاعواالطريقةوبهذه.المحليةالمراعياحتياجات

نسلها.

عدىكبيرامائياخزاناإيددونسديكونسد.،إدلدون

هذاأنشئوقدبأستراليا.الشماليةفكتوريافيجولبيرننهر

عنم97إلىويرتفعوالصخور،التربةباستخدامالسد

مترمليون.2933التخزينيةسعتهوتبلغ،الأرضسطح

.ام569عاموافتئفي،مكعب

إيلدونسديخدمهاالتيالمساحاتفيالفلاحونيركز

كما،والأغنام،والصوف،والفواكه،الألبانمنتجاتعلى

بحيرةوتعتبرالكهرباء.إنتاجفىالسدهذامياهتستغل

مساحتهاوتبلغ.السياحيةالجذبنقاطإحدىإيلدون

مجهزةوهي.كم551شواطئهاطولويبلغ2،كمأ03

عامرةوالبحيرةالصيد.ذلكفيبما،المائيةالرياضاتلكافة

(.المرقط)السالمونالتروتةبأسماك

مساحةتغطىمحديحكمذاتمقاطعةفيلآيلسبري

يبلكددإنجلترا.منالوسطىبكنجهامشايرفىواسعة

غنية،زراعيةمنطقةوالمقاطعة.نسمة006431سكانها

أصبحتوقد.وبكنجهامآيلعسبريمدينتىأيضاوتضم

الاتحادقناةعلىبالقواربللتطوافمركزاايلسبري

عامفىافتتحتمستقلةجامعةبكنجهاموفي.الكبرى

أنواعتربيةفيطويلةبخبرةفيلآيلسبريوتمتاز.ام769

الغذاء.فىتستخدم،البطمنالجودةعالية

بكنجهامشاير.:أيضاانظر

3،أ+ح30الكيميائيتركيبه،ثقيلأسودمعدنالإدلمئيت

مصدرلأنه،مهموهو.التيتانىالحديدخامأيضاعليهويطلق

درجاتفىتكوينهويتم.التيتاليومانظر:.التيتانيوملمادة

%6.31والحديدمن8.36%علىويحتوي.العاليةالحرارة

الإيلمنيتصهرتعترضالتىالصعوباتوتعوق.تيتانيوم

منالإيلمنيتويستخرجخاما.حديدااستعمالهانتشار

وكندا.والنرويجوروسياالمتحدةالولاياتمناجم

فيتقع،الكبرىدندنمنطقةداخلإنجليزيةمقاطعةإدلئج

.هولوساوثوإيلنجأكتونمنوتتكون.لندنغرب

نسمة.)006263سكانهاعددويبلغ

المقاطعة،منكبيرةمساحاتالسكنيةالمناطقوتشغل

حديقةالحدائقوتشمل.خفيفةصناعاتأيضابهالكن

برينتنهرويجري.هولساوثوحديقةالعامةإيلنج

المقاطعة.عبرالكبيرالاتحادوقنال

تنمو،الاحتمالعلىالقدرةشديدةشجرةالألمجى

الأنواعنموفيهايفشلالتىالأماكنوفى،المدنفيبنجاح

قلفوللأيلنط!.السماءشجرةأيفئاوتسمى،الأخرى

لونذاتصغيرةوأزهار،للرماديضارببنيلونذوناعم

ضارببنيلونها،جذابةثماراوتنتج.للخضرةضارب

ويصلالنمو،سريعةوالأيلنطر.الخريففىللحمرة

إلىأدخلتأنهاغيرالمنشأ،صينيةوهي.أم8إلىأرتفاعها

.عديدةبلدان

التنجرة.:أيضاان!

عدىوتقع،الفلبينفيالرئيسيةالموانئإحدىإيلودلو

فيزايانجزرمجموعةضمن،بانيلجزيرةالجنوبىالساحل

وينساب.نسمة505.903سكانهاعددويبلغ.الفلبينية

هيوالمدينةممتازا.مرفأمشكلاالمدينةخلالإيلويلونهر

مركزاتعدالتينيجروزلجزيرةللشحنالرئيسيالميناء

لجزرالثقافيالمركزهيإيلويلوومدينةالسكر.لإنتاج

.يانفيزا

دبعصموجز)وصفكمبردجشايرانظر:.جريرة،إيلي

كمبردحشاير(.ماطق

إيليا.،ماضيأبوانظر:.ماصيأيوإيليا

محمد،الدين،(بالله)1!يمادالإسلام:انو.الإيمان

)دعوته(.وسلمعليهاللهصلى

سدسدةإدىمصطبيشيرالخفللأبالقوىالإيمان

القوىأوالسحرفيهابما،والممارساتالمعتقداتمنواسعة



ايمحوتب056

التنجيمالمصطلحويشمل.الطبيعيالعالمخارجالكائنة

أرواحبأن)الاعتقادوالأرواحيةواسمحرالطالعوقراءة

الأمورهذهفيوللإسلامالأحياء(.معتتخاطبالموتى

كماالموبقاتاسمبعمنوهوشركفالسحربمواضحرأي

قيل،الموبقاتالسبع)اجتنبوا!لدالرسولحديثفيجاء

(..والسحر.باللهالشرك:قالهن؟وما!اللهرسوليا

وفيعنهاالمنهيالكهانةأعمالمنوالتنجيم.مسلمرواه

اقتبسالجوممنعلمااقتبس!منالصحئالحديث

ذلكمنويستثنى.داودوأبوأحمدرواهالسحر(منشعبة

وماالطقسوأحوالالأوقاتبمعرفةيهتمالذيالنجومعلم

ذلك.إلى

الخفية.بالقوىالمرتبطةالممارساتالعلماءمعظميرفض

معينةخفيةقوىوهناكالأفكار.قراءةفيآخرونويعتقد

الإدراكعن)خارجةالخارقةالقوىعليهايطلقونأخرى

بمرورالممارساتببعضالمتعلقةالفكرةتغيرتوقد(.العادي

أواخرحتىأ!لماءامعظمكان،المثال!سبيلفحلى.السنين

أحدالمغنطجسيأضنويمايعتبرون،الميلاديعشرالسالغالقرن

منهمكثيرقبلفقدحالكلوعلى.السحريةالممارسات

النفس.وعلمالطبفيواستخدموه،اليومالمغناطيسيالتنويم

المجت!عاتفيشيوغاأكثرالخفيةالقوىفيوالاعتقاد

المنعزلة.

الموسوعةفيصلةذاتمقالات

المواريالسفسعلمالحرافةالإحساسوراءالإدراك

الدماعدراسةعلم،الحطوطالاستمصار

الأدطرقراءةالخيمياءالنفسيالبحت

امممىاقراءةالسحرالأرواحتحضير

الثهالةالعدادةالتحاطر

الطاهرالهيولىالعرافةعلم،التمجيم

المغحطيسيالتنويم

أولبخفالطبفيمعروفقديممصريطبيبإلمحوثب

،.مق0265عامحواليفيعاش!.بالاسمعرفطبيب

الأسرةمنزوسرللملكللوزراء()رئيساوزيراوعمل

القدماءالمصريينإنحتىشهرتهذاعتوقد.الثالثةالمصرية

علىقدرتهفيلاعتقاده!االالهةمصافإلىموتهبعدرفعوه

اسمعليهوأطلقواالشفاء،إلهالإغريقواعتبرهالشفاء.

المعابدلإيمحوتبوبنيت.سكليبيوسأانظر:.أسكليبيوس

البرونز.منصغيرةتماثيللهوحفظت

)هوبقولهأوسلروليمالسيرال!صديالطبيبويصفه

وكان(.الماضىظلمةمنبوضوحيظهرطبيبوأبرزأول

يوجدولاأيضا.دولةورجلومهندسامعمارياإيمحوتب

فيبناهالذيالمدرجالهرمولكن،الطيةلأعمالهسجل

عبقريته.يظهربمصرسقارة

دلريلرنامجدلريالدإيمرنظام.ئظام،للريإيمرالد

هتكار000/35مساحتهاتفوقمزارعريمنيمكن

فييزرعبأستراليا.كوينزلاندوسصافيإيمرالدبلدةحول

هذهولأجل.والذرةوالقمحأغص!!واالبرمميمالمزارعهذه

إيمرالد.بلدةقربنوجوا،نهرعلىفيرليرنسدأقيم،الغاية

وراءهويحجزم94السدارتفاعويبلغ

عامفيالسدبناءتمالماء.من3أم،000.044.044

.أم729

أمريكيمصممام(.789-091)7تشارلزإلمر،

البديغالأثاثمنأنواعبصنعلقيامهدوليةشهرةذاصار

فيلمهارتهالانتباهإليهجذبمما،العشرينالقرنأوائلفي

مريحة،كراسيلصنعوالبلاستيكالأبلكاشاستعمال

ولا.الجودةعالية،مشميزةنوعيةوذات،ورخيصةعملية

المكاتبفياستخدامهايتمتأثيراالأكثرتصميماتهتزال

أ-.العاأنحاءجميعفى:ا!نازأ!

كرسيتصميماتأشهرإيمزقدم،أم469عامفى

مشكل،مضغوطأبلكاش!منالكرسيتكوند.

إطارعلىيطفووكأنهيبدوجعلهمماوالظهرللمقعد

التىإيمزكراسىأما.الأثاتانظر:.نحيفمعدنى

الزجاجيةالأليافمنأجسامفلهاتكديسها،يمكن

فوقواحداتكديسهاويمكن.الالومنيوممنوقوأئم

صالةكرسىالأخرىتصميماتهتشمل.للتخزينالأخر

معدنيةمحوريةقاعدةعلىالمضغوطالأبلكاشمن

البلاستيكمنقوقعةتسندسلكيةقوائمأربعةذاوكرسيا

.المضغوط

مريحاأثاثاليصسعوالسلاستيكالأبدصاشمثلمواداستخدمإيمزتشارلز

ورحيصا.وعمليا



كذلكصممقدوكان.لويسسانتفيإيمزولد

واللعب.المتاحفومعارضالبيوت

منالشرقىالشمالىالجزءفيإيننهريقعلهر.إلن،

منهولد،سانتمنبالقربأرقونغاباتفىوينبعفرنسا.

بالقربأويزبنهريلتقيأنقبلغربا،ثمشممالأ،ويجري

معظمهويعتبر،كم092حواليطولهويبلغ.كومبينمن

وميوالسينبنهريإيننهرويتصل.القواربلملاحةصالحا

ضاريةمعاركثلاثإيننهرواديشمهدوقد.القنواتعبر

الأولى.العالميةالحربفي

فسيودوجي.م(7291-0681)فيلم،أيئتهوفن

اخترع.القلبكهربائيةرسمممؤسسكانهولندي

الوتريالجلفانىالمقياس،ام309عامفىأينتهوفن

فرقأو،الكهربائىالتيارتغيراتيسجلالذيالمشهور،

لهما.نظيرلااستجابةوسرعةبحساسيةالجهد،

التيالدقيقةالكهربائيةالاندفاعاتتسجيلبهواستطاع

القلبكهربائيةورسم.ضربةكلمعالقلبعبرتنتقل

أينتهوفننشرهاالتيالمقالاتنتاجالواقعفيهوالحديث

كهربائيةمرسمةانظر:.ام809و7091عامىفى

الجلفانىالمقياسباستخدامأيضا،امشطاعوقد.القلب

للأعصابالكهربائيةالنبضاتيسجلأن،الوتري

الهندجزرمنالمرسلةالراديووموجاتالقلبوأصوات

علىأينتهوفنحصلهولندا.إلىالهولنديةالشرقية

،أم429عامالأعضاءوظائفعلمفينوبلجائزة

انتخابهوتم.الكهربائيةالقلبتياراتعنلأبحاثهوذلك

.أم269عامالبريطانيةالملكيةالجمعيةلعضوية

أسرتهوانتقلت،جاوهفيسمارانغفيأينتهوفنولد

أوترشتجامعةفىودرس.ام087عامهولنداإلى

وهوليدنجامعةفيالأعضاءوظائفلعلمأستاذاوأصبح

.عمرهمنوالعشرينالخامسةفي

رسام.(م9491-0681)جيمس،ينسورإ

و0188عامىبينلوحاتهأنئأهمبلجيكيوطابع

ألواناالمرسومةالشخصياتيعطيماغالباكان.أم009

فيتظهركماالمشاهد،تخيفشيطانيةوأقنعةفاتحة

اللوحةففي.والعفاريتالعظميةالهياكلوالحفررسوماته

بروكسلإلىالمسيحدخولالمسماةالمشهورة

وهيلديهمهمةمضامينثلاثةإينسورجمعام()888

والمسيح.والجمهورالقناع

بلجيكيينفنانينبرسوماترسوماتهشمبهتوقد

نأكمابوش،وهيرونيماسبروغلبييترهماسابقين

561لبرتأ،ينينشتاأ

ضمن.الرسمهذافيممتلةإينسورجيمسللمانشخصيةصورة

أعماله.م!كثيرفىوالعفاريتللحادصوراإينسور

أوائلفىفنيتينحركتينحدوثفيعجلتأيضارسوماته

السيريالية.والحركةالتعبيريةالحركةهماالتسعينيات

بحرفىمنتجعوهيأوسنتد،مدينةفيإينسورولد

،والالعاب،الكرنفالعيدأقنعةرسوماتهوتعكس،الشمال

إلىالتذكاريدكانهممنأبواهباعهاالتيالبحروأصداف

.السياحجماهير

العلاءأهمأحدام(.9-155)987ألبرت،أينشتاين

تسمىالتينظريتهبسببصيتهذاعالعصور.مدىعلى

عاما.26عمرهكانعندمامرةأولقدمهاالتي،النسبية

الفكرفيتطوراأينشتايننظريةأحدثتالنسبية

والكتلةوالفضاءالزمنعنجديدةبمفاهيمأتتإذ،العلمي

أنهماعلىوالطاقةالمادةفيهاتناولوقد.والجاذبيةوالحركة

!هسومهوقادتمافا.منفصلانأفه!ع!ولضمتماثلان

.الذرةمنالطاقةانطلاقفكرةإلى

.النوويالعصرآباءمنواحداأينشتاينكانوهكذا

ط،الطاقة21ثك-ط:الشهيرةمعادلتهوأصبحت

)ث(،.الضوء،سرعةمربع*)ك(الكتلةضربحاصل-

توصلوقد.النوويةالطاقةتطويرفيالأساسحجر

وتفكير،عميقفلسفىفكرخلالمننظرشهإلىأينشتاين

النسبية.انظر:معقد.رياضي



،ألبرتأينشتاين562

الأسلحةفيأبحاث

-!ص---شبركا"-2فيينأينشتاقام.النووية

+-صبكتابةأم939أغسطس

كأ؟!فرانكلينالرئيسإلىخطاب

ء!سص-قيالولاياترئيس،روزفلت

"".63-"كاموضحا،الأمريكيةالمتحدة

---قنبلةصنعالإم!صانفيبأنه

-صأينشتاينألرت--أينشتاينوحث.نووية

عونتقديمعلىروزفلت

حذركما.النوويةالطاقةتحريرموضوعلدرالممةحكومي

فيي!صنونقدالنازي!!الألمانانمناشئيسأينشتاين

هذاخطهابهوساعد.نوويةقنبلةإنتاجإلىبالفعلطريقهم

الصعبالطويليهتأ!ااعلىالمتحدةأ!لاياتاوضععلى

عامفينوويةقنبلةإنتاإلىالنهايةفيقادالدي،المكلف!

.النوويالسلاخانظر:.أم549

ء9871مارس41فيأينشتايرولد.الأولىسنواظ

كو!وبولينالهبهـمانابنا-بألمانيافارتمبرغفيألمفي

والدهأراهعمرهمنالخامسةأينشتاينبلنيوعندما.أينشتاين

لإبرةالغامضبالأداءلشدةالطف!!تاثروقد.جيببوصلة

مهماواحدإتجاهإلىدائماتشيراستمرتالتي،البوصلة

شحعرإنهدلكرأىأنلعدأ!وقا،البوصلةإدارةإتجاهكان

شىح!.كلخلف!خفيةقوةلوجود

بسويسرا،آروميونئفيفيالمدرسةإلىذهابهبعد

زيوريخمعهدشيوالفيزياءالرياضياتأينشتايندرس

أينشتاينعم!!.أم009عامفيهوتخرج،التقنياتمتعدد

بم!ضبفاحصاأم909عامإلىأم209عاممن

لهسمحتوقد.بيرنفيالسويسريالاختراعات

الألحاثافىأمضماهالذيالفراغوقتمنبالكثيروظيفته

عامالسويسريةالجنسيةعلىأيخشتاينحصل.العلمية

خلالأينشتايننجح.أم509عامالمنشورةأبحامثه

المعرفةإلىإضافاتهأعظممنثلاثإنجازفيالوقتهذا

تاريخفيبارزةعلامةأم509عامكانوقد.العلمية

إلىمقالاتثلاثةأينشتاينفيهقدمحيث،الفيزيائيةالعلوم

ألمانية،دوريةعلميةمجلةوهي،ديرفيزيكأناليهمجلة

فروعمنجديدلفرعأساسامنهامقالةكلوأصبحت

الفيزياء.

منتياراأضوءااعتبارمقالاتهإحدىفيأينشتايناقترح

منمهماجزءاالفكرةهذهوتكون،أسدقيقةاالجسيمات

عاموفي.الكمميكانيكاانظر:.الكمنظريةأجزاء

نأبلانكماكسالألمانىالفيزيائيالعالماقترح،أم009

الكمات.تسمىالطاقةمنحزمإلاهوماالضوءإشعاع

الضوءأنمؤكداالفكرةهذهمقالتهفيأينشتاينطوروقد

.فوتوناتبعدفيماسميت،كماتمنيتكود

براقشعاعاصطدامأنأينشتاينقبلالعلماءاكتشف

تكونقد،إلكتروناتتحريرعنهيتىفلزبسطحالضوءمن

ال!طئيرالظاهرةهذهعلىوأطلقواكهربائيا،تيارا

بسببتفسيرهافىأخفقواأ!لماءاولكن.الكهروضوئي

استطاعوقد.موجاتهيئةعلىينتقلالضوءأنافتراضهم

التأثيرظاهرةيفسرأنالكميةنظريتهلاستخدامأينشتاين

الطاقةمنكماتاصطدامأنبينحيث،الكهروضوئى

.الإلكتروناتتحريرعلىالذراتيجبرفلزبذراتالضوئية

الأجسامكهروديناميكاالمعنونة،الثانيةمقالتهوشي

فيوبين.للنسبيةالخاصةأضظريةاأينشتاينقدما!لتحركة،

فكرةوهى،الزمننسبيةالنظريةهذهتشرحكيفمقالته

بسببأينشتاينصيتذأعوقد.ذلكقبلأحديتخيلهالم

مكتوبةنسخةساهمتأم449عامففي.أضظريةاهذه

فيالكهروديناميكاعنالمشهورةأينشتايرمقالةمنأ!يدبا

فيأمريكيدولارمليون.56باستثمارتعهدعلىالحصوأ!

بالولاياتكانساسبمدينةمزادفي،الحربسندات

إلىذلكبعدالمقالةهذهأرسلتوقد.الأمريكيةالمتحدة

درالممةوفى.سيديواشنطنمدينةفيالكونجرسمكتبة

الكتلةتعادليةأينشتاينبينأم،509عامفينشرت

2.ثك-طالشهيرةبالمعادلةعنهامعبراوالطاقة

لحركطاأم509لسنةالثالثةالرئيسيةالورقةتناولت

مجهريةلجسيماتمنتظمةغيرحركةوهي،البراونية

.للمادةالذريةالنظريةعززتوقدغار.أوساللفىمعلقة

منصبعلىيحصلأنقبلهذأ!صلأينشتاينحقة!

للفيزياءأستاذاام909عامفىأصبحولكنه.أكاديمي

عاميفيوشغلبسويسرا،زيوريخجامعةفيالنظرية

بألمانيابراغجامعةفينفسهالمنصبأم129و1191

المعهدفيمماثلمنصبإلىأم219عامفيوعاد،الغربية

زيوريخ.فىللتقنيةال!تحادي

للعلومالبروسيةبالأكاديميةعضواأينشتاينانتخابتم

أخرىمرةالألمانيةالجنسيةواكتعسب،م3191عامببرأسين

الفيزياءفيالأمشاذيةمنصبقبلعندما،أم419عام

قيصرلمعهدمديراأصبحنفسهالعاموفي.برلينبجامعة

ببرلين.للفيزياءفلهلبم

فيعامةنظريةطورأنهأم519عامأينشتايناعلن

العامةنظريتهفيوحاول.الخاصةنظرتحهعلىمبنيةالنسبية

يأ،موحدةبمعادلاتالفيزياءقوانينكلعنالتعبير

نظامعنالنظربغضنفسهالرياضيالشكللهامعادلات

عامالعامةالنظريةنشرتوقد.عليهائطبقةالإمشاد

.أم619



365بشعو،ينولأا

العامةأينشتايننظريةتستطعلم.الموحدالمجالنظرية

علىتشتمللملكونها،التامرضاءهتحققأنللنسبية

القرنعشرينياتأواخرمنابتداءفحاول.الك!ومغنطسية

نظريةفيوالجاذبيةالكوومغنطجسيةظاهرتىضمالعشرين

انظر:الموحد.المجالبنظريةتسمىواحدة

التوصلفىأينشتاينفشلوقد.الجاذبية،الكهرومغنطيسية

الخمسالسنواتقضائهمنبالرغمموحدمجالنظريةإلى

حياتهآخرفيوأشارعنها.بحثاعمرهمنالأخيرةوالعشرين

لاالنظريةهذهمثلبأنالاعترافالمفيدمنكانربماأنهإلى

هذهلمتلالتوصلفيفشلهبأنمهموماكانفقدلها.وجود

يدفعقدإليها،الوصولاستحالةإلىإشارتهوعدم،النظرية

ورائه.منطائللاجهدلبذلالبعض

فىأينشتاينكانبينما.المتحدةالولاياتفيأينشتاين

استولت،أم133عامالمتحدةوالولاياتلبريطانيازيارة

مناصبهمنوجردتهممتلكاتهعلىألمانيافيالنازيةالحكومة

ليكونذلكحدوثقبلأينشتايندعىوقد.وجنسيته

قدكانالذي،المتقدمةالدراساتبمعهدتدريسهيئةعضو

بالولاياتنيوجيرسيبولايةبرنستونفيحدشا،إنشاؤهتم

الأمريكية.المتحدة

وعاش،برنستونفيواستقرالمنصبهذهأينشتاينقبل

.ام559عاممنأبريل18فيوفاتهحتىهناك

عاشهاالتيالهادئةالحياةمنبالرغم.الشخصيةحياته

بالشؤونحيوياهتمامعلىحافظفقدأيخشتاين،

ويحب،الكلاسيكيةبالموسيقىمغرمافكان.الإنسانية

معالتعاطفشديدكانكما،الكمانعلىالعزف

فمنحالصهيونيةساندولكنهوسياسيا،مادياالمضطهدين

هذأرفضأنهغير،أم529عامإسرائيلدولةرئاسة

الصهيونية.انظر:.لهمناسبغيرأنهبحجة،المنصب

منالثلاثينياتفيالنازيةنهوضقبلأينشتاينكان

السياممية،الناحيةمنتماماسلبياالميلاديالعشرينالقرن

بشدةمؤيداالثانيةالعالميةالحربانتهاءبعدأصبحعولكنه

المحافظةبأنمؤمناكانفقد.عالميةحكومةإنشاءلفكرة

شحققأنيمكنلاالنوويالعصرفىالأمبينالسلامعلى

عالمي.قانونمظلةتحتمعاالشعوببجمعإلا

لهقدمفقد.الماليةبالشؤونمهتماأينشتاينيكنلم

كتابةمقابلمبالطائلةالدنياأنحاءكلمنالناشرون

وفي.العروضهذهلمثلبالأيلقلمولكنه،الذاتيةسيرته

"لمإنه:قالكمالأنهالذاتيةسيرتهعنمذكراتكتبالنهاية

كيفمعنا،يجاهدونالذينأولئكيرىأنطيبلشيء

هذهوكانت!.للاخرين،وبحثهالشخصكفاحيبدو

متكلماأينشتاينكتبهاالتيالوحيدةالوثيقةهيالمذكرات

الخاصة.حياتهعنفيها

و!ط،اللأولىزوجتهعنانفصل.مرتينأينشتاينتزو!ما

بفترةبرلينإلىوصولهبعد،ماريكميليفاتدعىفيزيائية

عمهابنةمنالأولىالعالميةالحرببعدتزوجثم.قصيرة

لزوجتهوكانالأولىزوجتهمنوبنتولدانلهوكانإلزا.

السابق.زوجهامنابنتانالثانية

يرتبطلمأنهمنالرغمعلىالإيمانعميقأينشتاينكان

بالصدفة،يخلقلمالعالمأنيعتقدكانفقدمحدد؟بدين

وقانوندقيقبنظاميسيرعالماكانلهبالنسبةفالعالم

محكم.

النسبية.أيضا:انظر

اصطخاعيا،مركبمشع،صناعيعنصرالأيلشتليوم

نظيرا.41وله،99الذريوعدده3!3،الكيميائيرمزه

252قدرهكتليعدداستقرارا،الأينشتنيومنظائرولأكثر

الإشعاعي.النشاطانظر:.يوما276عمرونصف

القومي،أرجونومختبركاليفورينا،جامعةعلماءقام

بهذاالعنصرهذابتسميةألاموسلوسمختبروكذلك

العنصرهذااكتشف.أينشتاينألبرتللعالمتكرئماالاسم

وقد.أم529عامهيدروجينيةقنبلةانفجارمخلفاتفي

ترشيحورقعلىالهواءمنالخلفاتهذهبجمعالعلماءقام

منوكذلكبالراديو،فيهامتحكمبطائراتمحمول

موقعمنقرلمجةمرجانيةجزيرةعلىسقطتالتيالخلفات

منكبيرعدداصطدمعندماالعنصرهذاتكونالانفجار.

اليورانيوممنبذراتالانفجارعنالناتجةالنيوترونات

نفسهالوقتفيتكونوقدنوياتها.معواندمج238،

الجدولفى001رقمالعنصروهوالفيرميوم،عنصر

للعناصر.الدوري

الختبرفيمرةلأولالأينشتنيو،إنتاجالعلماءاستطاع

عددوله،الاينشتنيومالنظائرأحدوينتج.أم459عام

فيضئيلةبكمياتيوما،02عمرونصف253كتلي

تحضيرأيضاالعلماءاستطاعوقد.الذريةالمفاعلات

الأينشتنيوم.مركبات

ماعنصر،الفيرميوم؟الكيميائيالعنصر:أيضاانظر

.اليورانيومفوق

لبروكين.ا:نظرا0دلفرأ،يدهورنإ

ربماالناسمنمجموعةالأينوشعوب.شعوبالأللو،

أء،...حواليمنهمويوجد.اليابانقطنمنأولكانوا

الرئيسية،هوكايدوجزيرةفىمعظمهميقطن،نسمة

.اليابانشماليأقصىفيالواقعة

.الشعوبهذهأصلاليقينوجهعلىالعلماءلايعرف

قرابةصلةذووأنهمالإنسانعلمعلماءبعضويظن



إينوتاك564

يقربونبأنهمآخرونعلماءيعتقدبينما؟أوروليةبشعوب

الأصليين.الأستراليينأو،آسيويةلشعوب

اليابانيين،معالأينويينامنالكثيرتزاوج،القرونوعبر

الأيسويينمنقليلأعدذاأنغير.عاداتهمتبنواكما

حياتهمطريقةويتبعون،منعزلةمجتمعاتفييعيشون

التقليدية.

ولكنهمللتمييز،ضحاياطويللزمنالأينويونظل

استهلتوقد.العادلةالمعاملةبتحقيقتعنىحركةأنشأوا

للأينويين.اقتصاديةبرناممساعداتاليابانيةالحكومة

.اليابان:أيضاانظر

فيأ!اقعةوا،المنفصلةالمرجانيةالجزرإحدىإللوتاك

.الهادئالمحيطشىأ!مارشالجزرالغربيةالشماليةالزاوية

تحيطضحلةمياهذاتعغيرةجزيرة04منوتتكون

فيهااليابسةومساحةبالهور.مايسمىأو،ضحلةببحيرة

2.كم5001مساحتهماالهورتغطىبينما2،كم6تقارب

التيالجزرهدهباحتلاأطالأمريكيةالبحريةقواتقامتوقد

مأ479سنةوفى.اليابانيةالقواتمميوةتحتكانت

لإجراءالجزرهذها!متخدامالأمريكيةالحكومةقررت

سكاندإجلاءقامتحيث،النوويةالأسحلحةعلىالتجارب

مرجانيةجزرأيفخاوهى،لانجأوجيمنطقةإلىالجزرهذه

الخمسينياتأصهايةفيهاالتجاربإجراءاستمروقد،مماثلة

ملوثةالجزرهذهتركتحيث،العشرينالقرنمن

النووية.باللإشعاعات

دحملةالأمريكيةالحكومةقامتلاحقةفترةوفي

هذهكميةمنللتقليلالجزر،لهذهشاملةتنظيف

إليهابالعودةبعدفيماللسكانسمح.كماالإشعاعات

أنشئوقد.أم089مشةفيوذلكفيها،والاستقرار

فىالأمريكيةالحكومةقبلمنالبحريةللأبحاثمختبر

النباتاتعلىالقيمةالدراساتمنبالعديدقامالجزر،هذه

الجزر.لهذهالقاطنةوالحيواناتوالبحريةالبرية

مأ869وأم479سنتيبينماالفترةوخلال

مميطرةتحت،مارشمالجزروبقيةإينوتاكجزرأصبحت

المارشالجزرمنحتأم869سنةوفى.المتحدةالولايات

انظر:الحر.بالاتحادوسميت،الذاتيالحكممننوعا

جزر.،مارشال

والرومانية.الإغريقيةالأساطيرفيطرواديبطلإيئياس

رومالمؤسسيسليلبأنهيعتقدونالرومانيونكان

الشاعراحتفىوقد.وريموسرومولوسالأسطوريين

الملحميةقصيدتهفيإينياسبمغامراتفيرجيلالروماني

.الإنيادة

والإلاهة،ألكيسيسطراودةالأميرابناإينياسكان

وعندما.فينوسالإغريقسماهاالتىأشروديتالإغريقية

من،أسكانيوسوابنهأبيهمعإينياسفر،طروادةسقطت

إيداجبلوعلى.طروافىةحربانظر:.المحترقةالمدينة

وأبحر،القليلينالناجينالطرواديينمنإينياسجمعالمجاور،

أماكنفيألمجموعةوتوقفتحديد.وطنلتأسيمه!بعيدا

قرطاجمدينةوفي.عديدةمغامراتلهاوكانت،مختلفة

هامتالتيديدو،بالملكةإينياسالتقىإفريقيا،بشمالي

تركها.عندماوانتحرت،بحبه

بزيارةوقام.المطافنهايةفيإيطهالياإلىإينياسوصل

وبعد.المعستقبليةرومابأمجادعلمحيث،السفليأمحالما

عقدحيث،الإيطاليةلاتيوممنطقةإلىإيسياسسمافرذأك

منالزواجالملكعليهوعرضلالنصر.الملكمعصداقة

لافينيوم.مدينةوأسسفتزوجها،لافينيا،ابنته

شعبيممعركةفيإيخياساختفى،لاحقوقتوفي

فإنهالأساطير،لبعضووفقا.الإتروسكانيينيسمىمجاور

إنديجصر.جوبيترالإلهأصبححيثالسماء،إلىرفع

تشكيليفنانأم(.498-)1825جورجإيديس،

الطويلة،عملهفترةأثناءالطبيعيةالمناظررسماأمريكى

والواقعية،الموضوعيةالطبيعيةالمناظربينتراوحتبأساليب

للطبيعة.العميقالشخصيأخفسيروا

كانت-إينيسرسمهاالتيالأوليالطبيعيةوالمناظر

بمجموعةتأثرتفصيلياعملاتعد-شديدةلعنايةمركبة

الذين،الطبيعيةالمناظررساميالأمري!جينأ!نانينامن

وفي.هدسونمدرسةسميتمدرسةإلىينتمونكانوا

لوحاتشاهدحيثفرنساإينيسزارأم854عام

مدرسةإلىينتمونالطبيعيةالمخاظررساميمنلمجموعة

رلحممهمالفنانونأولئكومارس،باربيزونتسمىفنية

إلىانتمواالذينالفنانينأمعلوبمنتماسكاأكثربأسلوب

مدرسةتأثيرتحتإينيسوحاول.هدلعموننهرمدرسة

الطبيعة.عنومباشعرةحيةانطاعاتابتكار،باربيزون

لوحةالأسلوببهذاأعمالأنئمنماأفضلوكان

منظراتصوروكانتأم(،)865والوفرةالسلامبعنوان

.بالفرشاةرسمللحصاد

،الميلاديعشرالتاسعالقرنمنالستينياتوأثناء

إيمانويلالسويديالفيلسوفأفكارإينيستبنى

لوحاترسمعنوبدلأ.الدينيةالصوفيةلممويدنبيرغ

عنالتعبيرحاول،الطبيعيةللمناظرومباشرة،واضحة

مناظرورلعمم.الطبيعةنحووحزناروحانيةأكثرتوجه

أشياءإلىالصلبةالأشمياءفيهاتحولتغامضةشاعرية

وغيرهاأم()878القادمةالعاصفةلوحتهوفي.ضبابية
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إينيسلجورجلوحة

والوفرةالسلامتسمى

لوحاتأشوصواحدة

الفنفىالطبيعيةالمناظر

هذهتوحي.الأمريكي

بالشموليةاللوحة

نموذححيرونفذ،والتماؤل

فيالأمريكيللرسم

التاسعالقرنمنتصف

الفنانتركيزأعطىعشر.

المتوهجاللونعلى

لوناالر-واللإضاءة

جميلا.شاعريا

المتغيرةالطبيعةحالاتعرضإينيصحاول،الأعمالمن

تثيرها.التيوالعواطف

ابنهوكان.نيويورك،نيوبيرغمنبالقربإينيعرولد

مرموقا.طبيعيةمناظررلحمام،الابن،إينيسجورج

وهي.المتحدةالود!ياتغربوسطفىود!يةأيوا

كئ%9.منأكثرالمزارعتشكلحيثللزراعةم!الممرص

وفولالذرةمنالأساسيالمحصولوشألفأيوا.منطقة

منالمتحدةالولاياتفىالأولىالولايةأيواوتعدالصويا.

يدأنكما.للتسويقتربىالتيالخنازيرعددحيث

رئيسيمركزهي،الكبرىومدينتهاأيواعاصمة،موين

للتأمين.

الغنيةالسهولالمثالجغطت،الجليديالعصروخلال

الطينسهولوتمتدأيوا.منالأعظمالقسمتشكلالتي

الولايةمنالجنوبيالقطاعمدىعلىالمجزأةالقاسى

تركتوقد.الغربيةالشماليةالزاويةإلىوتصل،بأكمله

القاسىالطينمنهائلةكمياتالمنطقةشكلتالمثالإلتي

الجداولجزأتوقدوالحجر(.الترابمن)طبقات

.حادةوسلاسلمتعاقبةتلالأوشكلت،السهول

أيواشماليمعظمالحديثةالركامسعهولوتغطي

بدقةالمنطقةهذهسطحالمثالجمهدتوقدووسطها.

شكلعلىإماوالصخورالترابمنعميقاركاماوتركت

تربةالركامهذاأصبحوقد.تصنيفدونوإماطبقات

حادةوصخورتلالوتوجد.الأولىالدرجةمنخصبة

فىالركاممنالخاليةالمنطقةامتدادع!بالصنوبرمغطاة

نهرمجرىمياهوتشكلأيوا.منالشرقىالشمال

والغربية.الشرقيةأيواحدودالجبار-ميسوري-المسيسيبي

.الاقتصاديأيواإنتاجمنكبيراجزءاالصناعةوتقدم

الصلةذاتالبضائعمنالكثيرالولايةصناعاتوتنتج

وكذلك،ودوبيوك،موينودي،دافنبورتوتعد.بالزراعة

العديدوفي.الزراعيةللآلاترئيسيةإنتاجمراكزووترلو

ويحتل.اللحوملتعبئةضخمةمعاملتوجدأيوامدنمن

وفي.خاصةأهميةالإفطارونقانقالخنزيرمنتجاتتحهيز

المعاملوتقوم.للحبوبضخمةطاحونةرابيدزسيدرمدينة

.الألبانمنتجاتبتجهيزأيواأنحاءجميعفي

كاأكثرأيواأهلمنوالتجزئةالجملةتجارةوتوظف

الأولالمركزمويندايوتعد.أخرىصناعةأيةتوظف

موجزةحقائق

نسمة.424.787.2:السكان

2.كمأ54لم753:المساحة

م7ينايرحرارةدرجةمعدل،م42يوليوحرارةدرجةمعدل:المناخ

الادنى.م905أسكيولالمقاطعةالشماليةالحدودفيالأعلى:الارتفاع

.أم46ليمقاطعةفيموينودايالمسيسيمينهريملتقىعد

مسيوكص.،دافنبورترابدر،مسيدار،موينداي:اللدنأكبر

فولالبقر،قطعانالحنازير،،الشاميةالدرة:الزراعة:الرئيسيةا!لنتجات

الصويا.

الكهربائية،التجهيزات،الغذائيةالمنتحات،الآلات:الصناعة

التعدين،،مطبوعةمواد:اللصنعةالملعدنيةالملنتجات،الكيميائيات

الحصباء.،الرملالجير،حجر

المطقة.فىعاشواالذينأيواهنود:التسميةأعحل



السلامعليهأيوب566

أيوا.أرص!م!%أ.سأ!رالمرارتعطي.الشاميةالذرةمنحقل

الصويا.زدوداصتماميةاارررةاالوللا!ةديالمرروع!المحاصماطوأرر

المر!جاتتوزيععلىالجملةتجارةوترتكز.المفرقلتجارة

أساسيماليمر!صموينوداي.الزراعيةوالمنتجاتالالية

يتصلفيماسيماولاووسطها،المتحدةالولاياتلغربي

بالتأمين.

أ!لاياتافيللخنازيرالمنتجةالأوشىالولايةهيوأيوا

اشراعي.إنتاجهافيالأولىالمرتبةالخنازيروتحتل،المتحدة

الصويا،وفول،الشاميةللذرةأساسيمختجأيضاوهي

الصفراح!الذرة!تأيوافيينتجمماوكثيرالبقر.أقصانو

.الحيوانلتغذيةيستخدمالصوياوفول

قبلماهنودموطنالماضىفيأيوامنطقةوكانت

ما673عاموفي.الهضاببناةيسمونالتاربالذين

جاكوالابجوليتلويسالفرنسيالمكتشفكان

فرنساوأعلنت.البيضمنالمنطقةرأىمنأولماركت

ثملويزيمانما،أسمماةاالشاسعةالمنطقةمنجزءأيواأن

عامالأمريكيةالمتحدةالولاياتمنجزءاالمنطقةأصبحت

.أم308

عامفيأيواممطقةفيالدائمةالمستوطساتبدأتوقد

أ!لاياتاجيشأمامأ!نوداانهزامأثرعلى،أم833

ولايةأيواأصبحتوقدالأسود.الصقرحربفىالمتحدة

.أم846عام

علىضخمةصناعةإلىالبخاريةالملاحةتطورتوقد

عاموبحلول.أم0185087عاميل!!المسيسيجينهر

للسككحطوطأربعةالولايةاحترقت،أم087

السككوفرت،العشرينأغرناأوائلوفي.الحديدية

وفرتكما،للصناعاتجديدةل!سواقفرصاالحديدية

وأواخرأم459عاموبين.أطاقةاالجديدةالسدود

الاعتمادمنأيواانتقلت،العشرينالقرنمنالستينيات

أثروقد.زراعى-صناعياقتصادإلىالمزرعةاقتصادعلى

تأثيراالثمانينياتأوائلمنابتداءالمفاجئالأسعارهبوط

المدنسكانمنأيوافيالكثيرينمستقبلفيخطيرا

الريفية.والمساطهتالصغيرة

وردالصالحيناللهأنبياءمننىالسلامعليهأيوب

عديدةمرأتالكريمالقرآنفيأحسلاماعليهذكره

83(،و)الأنبياء:8(،4:و)الأنعام(،361:)النساء

ابتلاهاللهأنفذكر:قصتهأغرآناوأوجز4(.أ:و)ص

إليهوردضرمنمامسهوكشفلهفا!شجابربهونادى

وماله.أهله

ومكانهوجودهزمنفيالأقوالاختلفتوقد

بشيء.يقطعأنالباحثلايستطبمبحيثبينااختلافا

الدهامتحنه،اللهعبادمنصالحعبدأنهقصتهوملخص

الدهفوهبهجميلا،صبرافصبر،وبدنه،وأهله،مالهفي

ثناءعليهوأثنىفقد،مماخيراوأعطاه،العافيةتعالى

ذإأيوبعبدناواذكر)تعالىقالنبيا.وجعلهجميلا،

اركضثال!وعذاببنصبالشيطانمسنيأنيربهنادى

ومثلهمأهلهلهووهبناثإل!وشراببارذمغتسلهذابرجلك

ضغنابيدكوخذ-"شالألبابلأوليوذكرىمنارحمةمعهم

إنهالعبدنعمصابراوجدناهإناولاتحنثبهفاضرب

.44-14:ص!أواب

وخدمتهمرضهعلىصبرتامرأتهأنالتفامميروتذكر

عظيما.أجراللهعندبذلكولها،طويلةمحنين

م(.672-؟هـ،52-؟)الأنصاريأيوبأبو

بالمدينةالخزرجمنالنجارلنيمنالأنصاريزيدبنخالد

الثانية.العقبةبيعةشهدجليلصحالي(طيبة-)يثرب

أبيعلىنزلالمدينةإلىمهاجراءيهرواللهرسولقدموعسدما

حتىمنزلهفيعندهعليههسرالنبىيزلولمال!نصاري،أيوب

السنة.تلكفيومساكنهمسجدهبنى

عميربنومصعب،أيوبأبىب!تعثه!الرسوا!آخى

والمواقعبدرا،الأنصاريأيوبأبوشهدعنهما.ال!هرضي

تقياشجاعاللجهاد،محباوكان!يهم!اللهرسوأ!معكلها

.العزواتمنةغزوعنيتخلفولم
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عليههول.الرسولوفاةبعدالشامبلادإلىأيوبأبورحل

لفتح،الجيشعلىيزيدابنهمعاويةالخليفةولىولما

الجيش،ذلكجندمنالوليدبنخالدكانالقسططنية

أصلفيدفنهوتم،وتوفيأيوبأبومرضالغزوةتلكوفي

القسطنطينية.قربحصن

عنمروئاحديثاأ55الحديثكتبفيأيوبلأبي

ض!هص!.الرسول

م(.!84-؟هـ،235-)؟البغداديأيوبأبو

المعروفالبغداديأيوبأبوالحكمبنأيوببنسليمان

.اليزيديالمباركبنيحيىرواةأحدالبصريبصاحب

عنه.يكتبلماحافظ،صدوقثقةجليلمقرئ

7091أهـ،أ-493)ء32محمدخان،أيوب

هازارافيولدباكستانيسياسيزعيمأم(.749-

أليغارجامعةفىودرس،الحدوديالإقليمغربيشممال

فيالملكيةالعسكريةالأكاديميةفيوتدرب،الإسلامية

،ام289عاموفي.المتحدةبالمملكةساندهيرلححت

وفي.الهنديالبريطانيالجيح!فيالفعليةبالخدمةكلف

شهدأم(،459-1)939الثانيةالعالميةالحربأثناء

عامالهندقسمتوعندمابورما.فيميدانيةخدمة

.باكستانإلىيذهبأنخانأيوباختار،ام479

الأعلىالقائدأصبحقدكانأم،519عاموبحلول

الولاياتبمساعدة،خانأيوببنى.الباكستانلجيعق

قويا.جيشا،المتحدة

لباكستانرئيساخانأيوبأصبحأم589عاموفي

الاقتصاديةالتنميةتحسينعلىعملكما.ام969حتى

نتيجةكبيرةشعبيةذاأصبح،أم659عاموفيالبلاد.في

ولكنكشمير.حولالخلافبسببمإلهند،للحرب

،أم669عامفىمإلهندوقعتالتيطشقند،اتفاقية

عاموفي.عنيفةاحتجاجاتإلىوأدتالتأييد،أفقدته

الاستقالة.علىأرغمام969

.أيوبأبو،الرقيانظر:.الرقيأيوبأبو

م(.685-748أهـ،31)66السخئيانيأيوب

،عصرهفىالعبادالفقهاءكبارمن،ثقةراوية،فقيهعالم

نسب.كيسانتميمةأبيواسم،تميمةأبيبنأيوبواسمه

رأى.بالبصرةيبيعهكانلأنه-الجلدوهو-السختيانإلى

بنوحميد،سلمةبنعمروعنوروىمالكبنأنس

،عباسابنمولىوعكرمةمحمد،بنوالقاسم،هلال

شيوخه،منوهوقتادةعنهروى.وآخرينجبيربنوسعيد

بنوحمادزيد،بنوحماد،مهرانبنسليمانوالأعمش

بنوشعبة،عيينةبنوسفيان،الثوريوسفيان،سلمة

وأخرون،عروبةأبيبنوسعيد،أنسبنومالك،الحجاج

سعد:ابنوقالحجة،،ثبتثقةحجر:ابنقال.كتيرون

قالعدلأ.،العلمكثيرجامعا،،الحديثفيثبتاثقة،كان

وقال،البصرةأهلشبابسيدأيوب:البصريالحسن

فيكثيرةأخبارعنهتروىالعلماء.سيدأيوبكان:شعبة

حديث.008نحوعنهروي.وإخلاصه،وزهده،عبادته

فيأيوبسفراليهوديةالطبعاتتضعسدر.،ألوب

النصرانيةالطبعاتأماالأسفار.تسمىالتيالكتبسلسلة

سمي.الحكمةكتبتسمىمجموعةفيالكتابفتضع

ويثير.التقيالنبيوهوالرئيسيرمزهبعدالسفر-الكتاب

يعانيلماذامنها:المهمةالدينيةالمسائلمنعدداالكتاب

ذواللهيحكمهعالمفيالشريوجدولماذا؟المستقيمون

؟.المتينالقوة

الفترةإلى-السفر-للكتابالحاليالشكليرحباريخ

منبالرغمالميلاد.قبلالخامسالقرنإلىالسالغالقرنمن

.عامألفقبلالقصةظهوراحتمال

القديم.العهدأيضا:انظر

الدينصلاحانظر:.الدينصلاح،الأيوبي
يوبى.اةا

-1711هـ،846-765)لةولدا،بيةيولأا

الدينصلاخإلىال!يوبيةالدولةتنمسبام(.025

إلىهاجرت،أذربيجانيةكرديةأسرةمنوهو،الأيوبي

اسحلاجقة.الأتراكخدمةفيلتدخل،الشامإلىثمالعراق

فيالفاطميةالخلافةكانتمصر.إلىوصولهمكيفية

بينهم،فيماوتنافسوابالسلطةالوزراءاستبدفقدأيامها،آخر

(ولممودانيونومغاربة)أتراكالختلفةالجيشفرقودخلت

حدثماالنزاعاتتلكومن.والمنافسةالصراعحلبةفي

فىالتدخلالصليبيونوحاول.وضرغامشماورالوزيرينبين

زنكيالدينبنورشاورفاممتجار،والمسلمينمصرشؤون

الديننورفبعث،بالصليبيينضرغامواستعان،الشامأتابك

لنجدةالدينصلا!أخيهوابنشيركوهالدلنأسدبقائده

وأصئ.وقتلاهضرغامعلىالتغلبمنفتمكناشاور،

للصليبيين،شاوروتحول،الفاطميللعاضدوزيراشسيركوه

.شيركوهفقتله

الدينصلاحأخيهابنخلفهشيركوهتوفيوعندما

والفضائلالصفاتمنبكثيرالدينصلاحاتصمف.الأيوبي

نادرةوشجاعة،عظيموحلم،راجحعقلذاكان.السامية

الدينفيوجهادهالدنيافيزهدهعنفضلاكبير،وتسامح
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،-مورايسنوويمشروعأضطويرمرحلةأولكانتمنكثيرأفأنشأوالخير.للعلموحبهالإسلامشسأنوإعلاء

سدبناءتضمنالذي،سنووي-إيوكمبينمشروعهوالمشهوروزيرههذاكلفيساعده.والمستشفياتالمدارس

بحيرةإلىسنووي-إيوكمبيننفقوتشييد،بيندآيلاند.عبدالرحيمالفاض!!القاضى

.مأ659عامإيوكمبينوواصلوا،وأقاربهأبنائهمنعشرةبعدهمنالحكمولي

البحيرةمنالحديديةالسككخطنهايةمدينةوأقربأيديعلىدولتهموسقطهت،الصليبيينضدجهادهم

نزهاتالسياحيةالأنشطةوتتضمنكوما.مدينةهيالحروبالأيوبىبمالدينصلاحانظر:.المماليك

السلمونسمكوصيدالبحيرةفيالغذاءوجباتلتناول.المليبية

،السياحمصايفأهمومن.الخيماتوإقامةالمرقطكل

برايمار.،بروفيدنس،إيلاوغ،بيأ!اميئأو!ريرا،حتا!تأمماظا!ن()مجموعةجنسالإدو!جلدفا

مننوعا51.حوالىيوجد.الواحدةالخليةذاتالمج!ية،

حسبالإغريقيةالوثنياتشيالرياحخازنأيولىفيخاصةوتنتشرالعذبالاءفيتعيشوهى.الأيوجلينات

إحدىأنهايعتقدون،طافيةجريرةفيعاش!.معتقدأتهمأسطحعلىالأخضراالزبدتحكونعندماالدافئةالفصول

باسمه.الجزرتلكسميتوقد.صقليةقربالأيوليةالجزر.المجاريخنادقفىأوالصغيرةالبرك

ويرسلها،بالجزيرةكهففيالرياحيحبسأيولممىوكانفيوتتراوحأصشكل،امغزليةأجساملهاوالأيوجلينات

فىمهمادوراأيو!ويؤديشاء.أنىزعمهمحعسبالانواعومعظمطولا،م.،254و.).25بينالحجم

ففي.والإنيادةالأوديسةهماملحميتينقصيدبنأي)اليخضور(،الكلوروفيلعلىتحتويلأنهاخضراء

-أوديسيوسالإغريقىالبطلأيولسيعطيالأوديمسة،النباتاتأنواعمعظمافىالموجودةالخضراءالملونةالمادة

يمكنهاالتيالرياحتحويجلديةحقيبة-باللاتينيةيوليسيمم!ولعض.الشمسضوءمنالطاقةعلىالأنواعهذهوتحصل

بحارةويقوم.وطنهإلىالإبحارمنديسيوسأرمنع.الحيةالادةمندقيقةجسيماتتأكلأيضاالأنواع

يضبأنهاالخاطئلاعتقادهمالحقيبةبفتحأوديسيوسالجس!ا.منتبرزأسواصاأحرحخهافيالأيوجليناتوتستعمل

أوديسيوسبسفينةوتعصف،الرياحتنطلة!ثماومن!صا،وفى،الدرامميةأغصولافيغالباالأيوجليناتوتستعمل

صنوالإلاهةتقوم،الإنيادةبدايةوفي.مسارهاحمارجإلىنيةو!!طونموهاعليهاالحصوللسهولة،الخبريةالأبحاث

أحدثتالتيالرياحلإطلاقأ!لسبرا!اع-إينياسىروة-بتفصيلتدرسأنويمكنبسرعةتتناسلوهىحفظها.

.إينياسألممطولفرقتعاصفة.العاديالمجهرتحتكاف

شعخصيةإيولينشبيجلتيلتيل.إ!!،

للكتا!مفضلاموضوعامزحاتهكانتفكاهية!-سصكا-!ج3-لإ

كاغ-ى---!!خصلأ

أثناءألمانيافىعاشتيلإنويقال.الغربيينوالمومميقيينص!!!ح!ع"صبم
-ء*-شىيهم!،بر--كا،!م؟!

ولدوقد.الميلاديعشرالرابعالقرنمنالاولالنصفكاص!ص-!-بر-ء3ش-3.!س.

منالكثيرورويت.فلاحابنوكانبرونشفيجفيبرشن!ته!7!رزءب!*ح"++-5"

مزحاته.ىتالحكايات+.ء*--لأ

الأعداءوالنبلاءالمدنسكانيستغلتيلكان

ليحصلأعدافمنيصخروكان.للقرويينال!قليدكلن.الدقيقةالعدلةالجاهأحياءم!الأيوجلينات

مجموعةوأولبالغباء.شظاهربينمانقودهمعلىمنهم

القرنأواخر!نألمانيافينشرتتيلقصصمنمائىخزانإيوكمبينبحيرة.صة،إ!عميدن

فىروايتهاالمترجمونوأعاد.الميلاديعشرالخامسفيويلزساوثنيوفيالجليديةالجبالفييقع،صناعي

إلىتيللقصصترجمةوأول.الأخرىاللغاتمنكثيرإيوكمبينسدإقامةبعدالبحيرةهذهتكونتوقدأستراليا.

عام(البومزجاج)أوهاوليجلاستدعى،الانجليزية.الكهربائىالثلجيةالجباللمشروعالأكبرالخزونيوفرالذي

صبتالألمانىشاخسهانسوكتب.أم056للمياهتحويلأولوجرى،ام589عامالح!حدبناءإكمالتم

و!تبعضر.السادسالقرنخلالتيلحولوأغانيإكمالبعد،قيموتنهرإلىإيوكمبينبحيرةمنالجبالعبر

فيالبطلتيلعنفلمنكيةملحمةكولمحترديتشارلزنفقتشغيلوبدأ.ام959عامتوموتإيوكمبيننفق

مزحاففىأيولينشبيجلتيلأماعشر.التاسعالقرن.أم619عاميوكمبينمورمبيدجى
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ألمانيافيطبعتإيوليشهبيجلتيلمنقصصلمجموعةالغلافصفحة

.أم053و0152بين

تأليفمنشمهيرمولحميقيمؤلفف!ام()598ا!لرحة

الألمانى.شتراوسريتشارد

جزءفيعاشتالقدماءالإغريقمنجماعةالإدورلدورن

الثانىالقرنمنتصفقبلأليونانوسطشرقيمنكبير

قبلعشرالثانيالقرننهايةاقترابومع..مقعشر

الأراضىبغزوالدوريينيسمونأخرونإغريققامالميلاد،

الساحلإلىالإيوليينمنكثيرانتقلثمومن،الإيولية

صيرقيوإلى-ا!ليةترىأي-الصغرىلاسياالغربي

اسماحليةالمنطقةتلكوكانت.المجاورتينوتندوسلسبوس

فيأنفسهمبتنظيمالإيوليونوقامإيولس.تسمى

تجاريامركزالسبوسجزيرةوأصبحتحرةكونفيدرالية

وسافوألكايوسيعد،شهيرةشعريةلمدرسةومقرانشطا،

.شهرةالأكثرشعرائهابينمن

سافو.،لدوريونا:أيضاان!

كهربائية.شحنةتحملذرأتمجموعةأوذرةالألورن

وأاكتسبتماإذا،مشحونةوالجزيئاتالذراتتغدو

سالبةإلكتروناتسحابةذرةولكل.إلكتروناتفقدت

علىالنواةوتحتوي.ثقيلةصغيرةبنواةتحيط،الشحنة

ماإذا،متعادلةالذرةوتكون.الشحنةموجبةبروتونات

عددمع،بالنواةألمحيطةالإلكتروناتعددتساوى

انتزاععمليةوتسمى.النواةداخلتوجدالتيالبروتونات

علىللحصولالجزيئاتمنأوالذراتمنالإلكترونات

تنتقلأنالمنتزعةللإلكتروناتويمكنتأينا.موجبةأيونات

إلىبهامؤدية،أخرىذراتمجموعاتأوذراتإلى

فيالكهربائيةالشحنةمقداريتحدد.سالبةأيوناتتكون

وأالذرةفيالمفقودةأوالمكتسبةالإلكتروناتبعددماأيون

الجزيء.

ملحمنها،أيوناتعلىتحتويكثيرةلثمائعةموادهناك

الصوديومأيوناتمنعددمنيتكونالذي،الطعام

الكلوريدأيوناتلعددمساو،موجبةبشحنةالمشحونة

إلكترونا،صوديومذرةكلتفقد.سالبةبشحنةالمشحونة

منالطعامملحيحكونعندماموجبا،صوديومأيونوتغدو

ذرةكلفإنوبالمقابل.والصوديومالكلور:العنصرين

سالبا.كلوريدأيونوتغدوإلكترونا،تكتعسبكلور

أكثرها،الأيوناتمنكثيرةأنواعاالبحرماءويحوي

والصوديومالكلوريدهيكمياتها،إلىبالنظرشميوعا،

المحيطالهواءيتضمنكذلك.والمغنسيوموالكبرشات

طبقةفيالأيوناتهذهتتركز.كثيرةأيوناتبالأرض

الأيوئ.الغلافتدعى

فيماترتبط)الجامدة(.الصلبةالاجسامفيالأيونات

الثلاثة.الفراغيةللأبعادوفقامتكرر،منظمبترتيببينها

مثلا:ذلكمن،أيونيةبلورة،القبيلهذامن،المادةتسمى

معالطعامملحبلورةفىتتناوبالتيالصوديومأيونات

عنأيونيةبلورةفىالأيوناتتتماسكالكلوريد.أيونات

.المتضادةالشحناتبينالتجاذبطريق

السائل.داخلبحريةتتحرك.السوائلفيالأيونات

منأكثرأوجزيئاأيونكليجذبما،محلولففي

نأصحيح.يذيبالذيالسائلوهو،المذيبجزجمات

المذيبفيالقطبيةالجزجاتلكن،متعادلةالمذيبجزجات

مثل،الأيونيةوالبلورات.سالبوآخرموجببطرفتمتاز

مذيباتفيإلاالعادةفىلاتذوب،الصوديومكلوريد

يقع،أيونكليجذبوهكذا.قطبيةجزيئاتتتضمن

فيمضادةبشحنةالمشحونالطرف،البلورةسطحعلى

بينالذيالتجاذبالتجاذبهذايقلل.القلإيةالجزيئات

عنالأيوناتأنفضاضإلىيؤديمما،البلورةأيونات

جزيئاتومعها،المحلولداخلوالنزوح،البلورةفيبعضها

منقطبيةجزجاتإليهاانضمتالتيللأيوناتيقال.قطبية

متمذيبة.أنهاالمذيبجزجات

،الغازاتفيالأيوناتتكون.الغازاتفيالأيونات

تحاذبابينهافيماتتجاذبأنمنأبعد،العاديةالضغوطفى

علىتظلربماما،غازفيالفراديةالأيوناتفإنلهذاقويا.

.أخرىأيوناتمعتتحدأنقبلطويلازمناالحالةهذه
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الغازيايأيين

اممئرودةإ

!

د1د-ركاىطاحصه/ص--مححررا!-هـ:دإ--إسعاء

كانر..نملماص!"\،!5!!جمزخ!!!ر*لأ/*إلم\،/لململماولىلبرء1

سحرر-11:!اذ

ودياصاعا!!*--كاحإل!ضود*،!--ع3.،!//!احص"ا!!1

،**-!ا--

أ؟كا

ة

---+ى-ولىلكترإ

)أعلاه(تعدوالهيليومذرة

حة،مولشحنة!شحو،أيو،

نيهاإلعتررأحدلقدتماإدا

كليهما.أوالسالبير

أيويةبلورةتذويب

تأتيأدبمكر.اطتعادلةالدرةمرإل!ضرودتحررماإدايحصلالهيومتأيين

الإشعاعليهامما،متعددةمصادرم!الإل!تروراضحريرأحا،رمةاالطاقة

السرعةداتاررريةاالحسيماتو(أعلاهاجم!!ا)إلىمصطيسيال!!رر

(.أعلاهاسسارا)إلىالعاليه

!،8=5

5=-اح!

مكولةساجم!!(ا)إلىملحبلورة

وأيولاتموحةصوديومأيولات

الماءحريثات.سالةكلوريد

وموحبسال!طرلادلها)أعلاه(

)أعلاه(،المتمقيالهييومأيون

واسدا،دقطواحدنإلكتررله

!هربائيةشحنةدوالأيودلإلى

موحمة.

!!!

لبمالييم(أإلىالبلورةتذوب

حزيئارزأكولا!اتجذبالتىاللحظة

الأيوتاتأما.بعضهاعنوكتباعدالماء

الماءبجريئاتفتحاط)أعلاه(الحرة

عمدناتأحضررإوص،متأ-غازمنالمتكونالمزيبميسمى

بلازما.عاليةحرارةدرجة

ويتمالفضاء.ديالجسيماتمنالكثيرالأيوناتتكون

المغنطيسيالمجاللوساطةالأيوناتهذهبعضاحتجاز

آلن.فانحزاممنجزءاتصتىحيثالأرضي

أ!ملبةاال!جحسامأيوناتتعد.الأيوناتسلود

كهربائيا.متعادلةكافةالمتأينةالغازاتومعظموالسوائل

الموجبة،أيوناتهاجميعلشحنةأمملياالمجموعالأنذلك

تطبق.كافةالسالبةأيوناتهالشحنةالكليالمجموعيساوي

الأخرىاالأنواعكلعلى،كذاك،العامةأغاعدةاهذه

الكهربائي.التعادلمبدأوتسمى.لل!ادة

ت!صنما،غازفيأوما،سائ!!فيالموجودةوال!يونات

دائمةالمتعادأسةوالجزيئاتالذراتأدكما،دائمةحركةفى

كلفيالمراتبلايينحركتهحهةيغيرأيونفكل.الحرك!

فيتعم!!أخرىجسيماتقوىبسببوذلك،ثانية

شيتغيركلبعدماالأيونلايحتملولهذا.الأيون

تسمىآخر.اتحاهدونواحداتحاهفييتحركأن-الاتجاه

إذا.براونيةحركةأوعشوائيةحركةالحركةهذهمثل

وأما،سائلفيمتضادت!!بشحنت!ت!شححونانقطبانوضع

العشوائيةحركتهمنجزءايفقدأيونكلفإنما،غاز

السالبةالأيونات،القطبينأحدنحوالاتجاهفيويشرع

وهذه،الموجبالقطبال!صاتود(أو)المصعدنحوتتجه

المهبطنحوتتجهالموجبةوالأيونات.أنيوناتتسمى

التيارجريانيسمى.كاتيوناتوتدعى،السالبالقطب

أنيوناتبوساطةمامحلولعبرهكذاالكهرلائي

كهربائيا.تحليلا،وكاتيونات

الكهربائي،التيارتوصيلعلىمامحلولقدرةتعتمد

مثلا--النقيفالماء.المحلولذلكفيالأيوناتتركيزعلى

مذابة،أيوناتالمتضمنالماءأماللكهرباء.رديءموصل

أيوناتتتضمنالمصعهورةالأملاءوا.جيداموصلافيعد

كهربائيةموصلاتفهيولهذا.بحريةتتحرك،كثيرة

ممتازة

الإلكتروناتطاقةالإشعاعيزيد.الأيوناتإنتاج

هذهزادتإذاحتى،ذراتمجموعةفياوذرةفي

التغلبمنأكثرأوإلكترونتمكن،كافحدإلىالطاقة

وتغدو.الذرةمنالإفلاتوبالتالي،النواةجذبعر

الذي،الإشعاعيشمل.موجباأيونا-بذلك-الذرة

وأشمعةالسينيةوالأشعةالضوء،أيوناتتوليدبوسعه

الدقيقةالنوويةوالجسيماتالذريةوالنوىجاما

.ل!لكتروناتوا
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وذالإشعاعالحيوانيةأوالنباتيةالأنسجةامتصتإذا

الأنمسجة.فىتتولدطبيعيةغيرأيوناتفإن،العاليةالطاقة

إلىأدتوربما،كيميائيةتفاعلاتفيتدخلأنلاتلبثثم

الكائناتفيالتفاعلاتهذهأعراضتسمى.بالغضرر

كميةتقاس.الإشعاعداءالأخرىالحيواناتوفيالبشرية

وحداتتسمىبوحداتالأنسجةامتصتهاالتيالإشعاع

وأرونتجنوحدةيقابلراد.الأشعةوحداتأورونتجن

فىالأيوناتمنزوجلليونينحوتكونراد،وحدة

جسمامتصماإذاالوفاةتحصلأنويغلب.الأنسجة

.قصيرةلمدةالإشعاعمنرونتجن005ماشخص

تفككتماإذا،كيميائيتفاعلفيالأيوناتتتكون

تفككذلكمثالكصبائيا.مشحونةأجزاءإلىالجزيئات

حيثالماء،إلىأضيفتماإذاالهيدروجينكلوريدجزيئات

سالبة.كلوريدوأيوناتموجبةهيدروجينأيوناتتتكون

الموسوعةفيعلةذاتمقالات

الدرةالهيدروجينياللأس

الأيوفيالعلافاللإشعاع

الإشاعىالنشاطالبلازما

لكودائياالتحلما!

الداخليةهبريدجزرمنأيوناجزيرةجرير؟.أيوئا،

الجزيرةهذهوطول.أسكتلندافيستراتكلايدإقليمفي

مضيقملجزيرةعنويفصلها.كم5.2وعرضهاكم5

وكانت.للركابعبارةالمضيقهذاوتعبر.الضيقأيونا

عاموفي.البريطانيينالدرودزلكهنةمقراالجزيرةهذه

.هناكنصرانياديراوأس!أيرلندامنكولومباأبحرم635

وأقدم.أيونافيأسكتلنديينوزعماءملوكعدةدفنوقد

،ام389عاموفي.أورانالقديسكنيسةهوهناكبناء

وقدأيونا.جماعةهي،هناكنصرانيةدينيةأخوةتأسمست

عاموفي.أوغيللدوقاتسنواتعدةتابعةأيوناظلت

سل!تهاثمالجزيرةهذههيوفريزرمؤسسةاشترتأم979

لإدارتها.أسكتلنداأسشؤونالدولةوزيرإلى

الجزرمنمجموعةالأيونيةالجزرالجزر.الألورئيلأ،

المجموعةهذهوتتألف.اليونانوتتبعالأيونيالبحرفيتتمع

علىوتقع.الصغيرةالجزرمنوعددكبيرةجزرأربعمن

هذهمساحةوتبلغ.اليونانلبرالغربيالساحلمنمسافة

نحوسكانهاوعدد2،كم2لأ703مجموعهافىالجزر

نسمة.أ00083

كورفوهيالأيونيةالمجموعةمنالأردغالكبيرةوا/لجزر

نصفمنأكثرويعيح!.وزانتيوكافالونياوليوكاس

نضرةولكنهاالتلالكثيرةوالجزركورفو.فىالسكان

وجافالشتاءفىولطيفرطبوالمناخ.الخضرةكثيرة

الصيف.فيوحار

فيالاقتصاديةالفعالياتقائمةوالسياحةالزراعةوتتصدر

الحبوبهيالرئيسيةالزراعيةوالمحاصيل.الأيونيةالجزر

الأبنيةالسياحجذبعلىيشجعوكا.والكروموالزيتون

السمك،وصيد،كالتجديفالمائيةالرياضةوأنواعالتاريخية

صناعيةأنشطةسوىالجزرهذهفيوليس.الماح!تحتوالغوص

الأغذية.وتعليبالمنسوجاتإنتاجفيتنحصرضئيلة

قبلالحجريالعصرفيمرةلأولالايونيةالجزرسكنت

فيبوضوحالجزرأسماءبرزتوقد..مق01و...

اليونانيللشاعرتنحسبقديمةشعريةملحمةوهي،الأوديسة

إحدىوهيإيثاكا،كانت،الملحمةلهذهوطبقاهومر.

الملحمة.بطل،أوديسيوسموطن،الصغرىالأيونيةالجزر

ألاجتماعيةالحياةفينشطادوراالجزرهذهأدتولقد

الميلادقبلالثالثالقرنوفي.القديمةلليونانوالسياسية

أصبحتم،935عاموفي.الرومانيالحكمتحتوقعت

الرائالقرنمنوابتداء.البيزنطيةالإمبراطوريةمنجزءا

وقد.البندقيةسيطرةتحتتدريجياالجزرهذهوقعتعشر،

البندقيةإمبراطوريةمنمهماجزءاالأيونيةالجزرظلت

.أم797عامالبندقيةجمهوريةسقوطحتىالاستعمارية

الجزر.لهذهحكمهافرنسابدأتوعندها

بنىوقد.أم581عامالجزرعلىاستولتبريطانياولكن

الحكموانتهى.التعليميالنظاموحسنواالوقالبريطانيون

.اليونانمنجزءاالجزروأصبحتأم486عامالبريطاني

وعلىالجزر.فيرئيسيةمشكلةالوظائفنقصيعد

عنللبحثالجزرمنكثيرونأناسنزحالسنينمدى

إيطاليافيوخصوصا،الأخرىالبلدانفيووظائفأعمال

عددنقص،أم269ومنذوألمانيا.المتحدةوالولايات

نسمة.ألفمائةبمقدارالسكان

البحرنيتقعالأيونيةالجزر

الساحلمنمسافةعلىالأيوني

أربعوتشمل.اليونانلبرالغربي

كورفو،هيكمرىحزر

وراشي،وسلفونيا،،سولوكا

.صغرىجزروعدة

الباثمالأذ-حكبم،،-

لأ*هـ+كل!ك!

اخؤرفولمكمالدوفان

**!يهيماكييهلأ-لأ*

الجزرحمابر1

الأيونية6!برممأس+آفي

يركيماإلمكائاا!بر

نيانرشفلو6طل!

لأبولياللحرانتىاز

مبل0اح!
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كآ!بم!لاالجزثرلأنمحح!!ركيم

.الأيونبةل!ول!؟؟ورسا

المتوسط"ا!بيض-لبحر
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فيعاشواالقدماءاليونانيينمنمجموعةهمالأرو!ن

منالحنوبيالجزيرةشبهأيبيلوبنيسوس،منمختلفةأجزاء

،آخرونيونانيونعزاوقد..مق0011عامقبل،اليونان

الثانيالقرنمشواتنهايةفىبيلوبنيسوس،الدوريوناسمهم

إنىكثيرونأيونيونهرب،الغزاةمنوللنجاة.م.قعشر

أتيكا.يسمىالذياليونانمنالقسمذلكنحوالشرق

عاشأتياأطشعبأجداداأصبحواالأيون!تهؤلاءوبعض

رألحر.أتي!ظفىقويةدولةإلىتطورتحينأثينامدينةفي

مسطقةهيرأيوليا،واحتلواإيجةبحرفيآخرونأيونيون

(.اليومحياتر)أيالصغرىلاممياالغربيالشاطىءعلىممتدة

مستقلة.مدينة12مناتحاداأيونياشعبنظموقد

أرتميس،معبدوفيهاإفسوس،مدنهاأشهروكانت

وقداليوناد.أغلاسفةاأوائلبعضمهدوهيوميلاتوس،

القرن!تفيأصليونانالثقافيينالزعماءالأيونيونأصبح

اليوميعرفماألسه!ووضعواالميلاد.قبلوالسابعالسادس

وادبه.الغرببفلسفة

منتصفشأيونيابغزرليدياملككريسوس،قاموقد

،.مث546اعاالفرسغزاهاكما،م.تالسادسالقرن

أنحرساوغزا.أغارسيةاالإمبراطوريةمنجزءاوأصبحت

قبلالحامسأ!قرنامستهلفيالأساسيةاليونانيةالأراضي

أثروعلى.أعقابهمعلىردوهماليونانيينولكنالميلاد،

أثينا.معوتحالفتالفارسيالحكممنأيونياتحررتذلك

هزيمةمنوحلفاؤهاأمعبرطةتمكنت..مق404عاموفي

أثينادعمأيونيافقدتأنوبعدالبيلوبونيز.حربفيأثينا

الإسكندرحرروقد.الفارسيالحكمتحقثانيةوقعت

ولكنالميلاد.قبلالرابعالقرنأواخرفيأيونياالأكبر

سياسيا.أيونياعلىمميطروا،الرومانبعدهمومن،حلفاءه

الدوريون.بمالإيوليونبمالإغريق:أيضاانو

قيبرطجزرثلاثضمنالوسطىالجزيرة!جيماأيوو

منأكثروكان.الهادئالمحيطمنالغرليأصشمالافي

أيديمنالجزيرةلاستردادحياتهمافقدرقدرجل6؟...

وكان.أم459عاممنومارسشبرايرشهريفيأجابا!ي!تا

المراحلفيالأمريكيةللقوات!صيراعوناعليهاا،ستيلاء1

.أجاباناضدالحربمزال!خيرة

حواليوعرضهاكم8أيووجيماجزيرةطولويبلغ

قارةشكلمنقريبوشكلهانقاطها.أوسععندكم4

بركانيوجدمنهاالجنوبأقصىوفي.الجنوبيةأمريكا

ذاتتلالمنهاالشماليالجزءوفي،سوربياتشيجبل

منالجزيرةتربةوتتكونالانحدار،شديدةصغيرةوديان

.اللونرماديلركافطرماد

وقبل.الكبريتجزيرةتعفييابانية!طمةحيماوأيوو

الجزيرةمنيستخرجال!صريتصان،الثانيةأعالميةاالحرب

الوقتذلكفيهناكيعيشونياباني000.1قرابة!سارو

والكاكاوالسكروقصبالقطهنيزرعونوكانوا

قنواتبهاتوجدلاولذلك،مساميةوالتربة،والخضراوات

،الحربقبلمنهاالمدنيوننق!!وقدأ!جودانادروالماء

ما689عامحتىالجزيرةع!ىالمتحدةالولاياتوسيوت

.لليابانأعيدتعندما

.الهادئالمحيطجزر:أيضاانظر
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